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1. wstęp

1.1. Przedmiot pracy
Przedmiotem pracy jest miejski transport szynowy (w dalszym ciągu pracy
autor używa skrótu MTS). Określeniem tym obejmujemy wszystkie rodzaje sieci
transportowych, które:
– mają na celu (jedynym, lub co najmniej głównym) zaspokajanie potrzeby przemieszczania się ludności na terytorium miasta i są częścią transportu publicznego
(zbiorowego) w tym mieście
– korzystają z infrastruktury szynowej (droga).

1.1.1. Rodzaje miejskiego transportu szynowego
Poszczególne rodzaje MTS różnią się:
– wielkością realizowanych przewozów, która zależy od maksymalnej zdolności
przewozowej danego środka transportu
– rozwiązaniami technicznymi, dotyczącymi dostarczania energii, konstrukcji
drogi oraz pojazdów.
W tabeli 1 autor porównał różne rodzaje MTS, uwzględniając także (w celach
porównawczych) samochód osobowy i autobus przegubowy.
Główne rodzaje MTS to: tramwaj uliczny, tramwaj szybki, metro oraz szybka
kolej miejska – jednak przyporządkowanie konkretnego systemu do któregoś z wymienionych czterech rodzajów może sprawić trudności, bowiem granice pomiędzy
nimi nie są zbyt ostre, ponadto system taki może być niejednolity.
Dominującą rolę w MTS w Polsce spełniają tramwaje. Niska prędkość komunikacyjna, ruch pojazdów pozostający w znacznej mierze w kolizji z ruchem
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Table 1. Urban transport means

Tabela 1. Środki transportu miejskiego
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Źródło: opracowanie własne na podst. Podolski 1983 (P); Podolski 1985 (PII); Tolley, Turton 1995 (T); Suchorzewski 1992 (S); Wyszomirski 1998 (W);
Rudnicki 2001 (R).

Table 1. Urban transport means – cont.

Tabela 1. Środki transportu miejskiego – cd.
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Fot. autora

Fotografia 1. Klasyczny przykład tramwaju „ulicznego” – trasa jednotorowa, w jezdni – ul. Szewska
w Centrum Grudziądza, 2001 r.
Photo. 1. Classical example of the street-car –
– the one gauge track, in the street floor; Szewska
Str. in the centre of the city of Grudziądz, 2001

drogowym pozwalają je zaliczyć
do tramwajów ulicznych1 (fot. 1).
Pewne wątpliwości rodzą się przy
głębszej analizie wspomnianych
sieci. Niewątpliwie duże ich fragmenty funkcjonują tak, jak w XIX w.,
kiedy powstały, lecz istnieją także
fragmenty całkiem nowoczesne
(np. ul. Grzegórzecka w Krakowie),
a nawet bardzo nowoczesne (Poznański Szybki Tramwaj – fot. 2).
B. Turton i R. Knowles (1992) wymieniają nawet Częstochowę wśród
miast posiadających LRT (Light Rail
Transit), czyli tramwaj szybki 2 .
M. Taplin (1999) do LRT zalicza
z kolei WKD (Warszawska Kolej
Dojazdowa). Widząc te trudności,
niektórzy autorzy sugerują, aby taki
„mieszany” system nazwać tramwajem ulepszonym (Suchorzewski
1992).
Komunikację tramwajową cechuje zdolność przewozowa rzędu
10 tys. pasażerów na godzinę. Zaletą
tramwaju jest niższy niż metra koszt
inwestycji oraz większa dostępność
dla pasażerów (mniejsze odległości
międzyprzystankowe, słabsza izolacja
od pozostałej tkanki urbanistycznej).

1 Nazwę tę zaproponował W. Suchorzewski (1992). Inne stosowane nazwy to t. konwencjonalny,
t. tradycyjny lub t. klasyczny. Odpowiednikiem w języku angielskim byłby streetcar (lub tram), we
francuskim tramway, a w niemieckim Straßebahn (Knowles 1992, Marconis 1997).
2

Jako autora tej nazwy wymienić należy J. Podoskiego (1983). Inne spotykane nazwy to t. pospieszny
(Ostaszewicz, Rataj 1979), t. bezkolizyjny. Nazwa angielska to LRT (Light Rail Transit); niemiecka
Stadtbahn (Knowles 1992). We Francji nie ma nań osobnej nazwy, do LRT zaliczane są tam systemy V.A.L., czyli lekki pojazd automatyczny (Marconis 1997), które w Polsce zalicza się raczej do
metra. J. Podoski (1998) stosuje jeszcze inny podział i twierdzi, że „każdy tramwaj eksploatowany
na bezkolizyjnym torowisku naziemnym jest tramwajem szybkim. Trasy szynowe, prowadzone
w dzielnicach śródmiejskich pod ziemią lub na estakadach, nazywa się umownie metrem, nawet
jeśli poza śródmieściem tory ich są wyprowadzone bezkolizyjnie na powierzchnię”. Warto także
dodać, że w kilku miastach (m.in. w Brukseli) stosowano model, w którym przejściowo tramwaje
kursowały tunelami wybudowanymi pod centrum miasta dla przyszłego metra. Rozwiązanie takie
nazwano premetrem (Podoski 1983).

1. Wstęp
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Fot. autora

Fotografia 2. Poprowadzona w wykopie trasa PST (Poznańskiego Szybkiego Tramwaju) – dzięki
bezkolizyjnym skrzyżowaniom przypomina linię kolejową, 1997 r.
Photo. 2. The Poznań Fast Tram (PST) route situated in the cut; due to the uncollision crossroads
is similar to railway line, 1997

Ich wadą jest wyższa uciążliwość dla środowiska przyrodniczego (zwłaszcza
emisja hałasu) oraz konieczność współistnienia z ruchem samochodowym. Właśnie to współistnienie różni tramwaje „uliczne” od „szybkich”, a miernikiem tej
różnicy jest średnia prędkość komunikacyjna. Prędkość ta jest ważnym elementem
konkurencji z transportem indywidualnym. Im bowiem jest wyższa, tym większa jest szansa, że część mieszkańców wybierze ten masowy środek transportu.
Z tego punktu widzenia los tramwajów ulicznych jest w zasadzie przesądzony:
nie przetrwają bowiem w mieście zdominowanym przez ruch samochodowy, chyba
że zostaną zmodernizowane i przekształcone w system tramwaju szybkiego.
W zakresie możliwości przewozowych, prędkości oraz dostępności – najkorzystniejszym systemem MTS jest niewątpliwie metro3 (fot. 3). Jego największą
wadą są natomiast 10-15 razy wyższe koszty inwestycji. Oznacza to, że za cenę
jednej linii metra można wybudować cały system tramwaju szybkiego. Rozważyć
trzeba następującą alternatywę:
3

Nazwa angielska to underground, niemiecka U-Bahn, francuska metro, amerykańska tube (Knowles
1992, Marconis 1997) – ale w wielu miastach istnieją nazwy lokalne.
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Fot. A. Hojny

Fotografia 3. Jedyne w Polsce metro – wagony Metropolis (Alstom) na stacji Pl. Bankowy
w Warszawie, 2006 r.
Photo. 3. The only underground railway in Poland: the Metropolis cars (Alstom) in the Pl. Bankowy Station in Warsaw, 2006

– jedna linia metra spowoduje bardzo dużą poprawę transportu publicznego, lecz
tylko w jednym paśmie urbanistycznym (o szerokości około 2 km)
– efektem budowy sieci tramwaju szybkiego jest mniejsza poprawa, lecz na
większym obszarze.
Cechą odróżniającą metro od pozostałych środków MTS jest zasilanie – zamiast wiszącą siecią trakcyjną – tzw. „trzecią szyną”. Stosuje się ją celem obniżenia
kosztów budowy metra w tunelach. Istnieją jednak systemy zasilane siecią górną.
W dużych aglomeracjach miejskich bardzo korzystnym rozwiązaniem jest
kolej miejska4 (fot. 4). Jest to system o dużych zdolnościach przewozowych
4

W literaturze angielskojęzycznej można spotkać nazwę Suburban Commuter Railways, w niemieckiej
S-Bahn (Knowles 1992). Synonimami tej nazwy są Koleje Dojazdowe lub Koleje Regionalne (nie mylić
z Inter-Regio sieci PKP) W Polsce stosuje się nazwę SKM (Szybka Kolej Miejska) lub WKD (Warszawska
Kolej Dojazdowa). Warto jednak zwrócić uwagę, że gdańska SKM jest daleko bardziej zbliżona do
kolei niż inne tego typu systemy na świecie. Wchodząca do niedawna w skład PKP SKM posiadała niegdyś odrębny tabor (pochodzący z reparacji wojennych właśnie z berlińskiej S-Bahn), osobne zasilanie
i taryfę, ale po latach została całkowicie zunifikowana z odpowiednimi technologiami PKP. Jest to
obecnie bardzo krytykowane, zwłaszcza tabor, niedostosowany do ruchu miejskiego (por. fot. 4).

1. Wstęp

i prędkości komunikacyjnej, zbliżony pod względem funkcjonalnym
do tramwaju, a pod względem organizacji ruchu i technologii – do
tradycyjnej kolei.
Istnieją wreszcie sieci o cechach dwóch lub trzech omówionych typów. W ostatnich latach
rozwinęły się także systemy korzystające jednocześnie z rożnych (często
wcześniej niezależnych) infrastruktur
MTS, np. kursowanie tramwaju po
trasach kolejowych. Rozwiązanie
takie, nazywane tramwajem dwusystemowym5, po raz pierwszy zastosowano w Niemczech w 1992 na
linii Karlsruhe-Bretten (Kuehn 2001).
Wykorzystuje ono zalety obu sieci:
szybki, bezkolizyjny przejazd koleją
z jednoczesnym dowozem pasażera
do celu podróży w centrum miasta
siecią tramwajową.

1.1.2. Rola miejskiego
transportu szynowego
w transporcie miejskim
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Fot. autora

Fotografia 4. Jedyny w Polsce przykład kolei miejskiej; pociąg do Gdańska wjeżdża na stację SKM
(Szybkiej Kolei Miejskiej) Gdynia-Stocznia, 2001 r.
Pociąg jest zestawiony z typowych dla PKP elektrycznych zespołów trakcyjnych EN-57.
Photo. 4. The only urban railway in Poland:
the train, heading to Gdańsk, moves on station
Gdynia-Stocznia, 2001

Środki transportu, służące miejskim przewozom pasażerskim, można podzielić na dwie zasadnicze
grupy:
– środki indywidualne – pojazdy jednośladowe (głównie rowery) oraz pojazdy
samochodowe, przede wszystkim samochody osobowe
– środki transportu publicznego6 – m.in. autobusy, trolejbusy oraz środki MTS
(tramwaj, metro, szybka kolej miejska).
5

6

Inna nazwa to tramwaj regionalny. Przykładowe nazwy obcojęzyczne: angielska tram-train (Maryon
1998), francuskie tramway régional (dla tramwajów wykorzystujących tylko infrastrukturę kolejową)
i tramway d`interconnexion (system tramwajowo-kolejowy) (Chaigneau, Pécheur 1997) i niemieckie
Zweisystemstraßenbahn (Kuehn 2001) lub RegionalStadtbahn (Götz 2000). W Polsce rozwiązania
takie próbowal wprowadzić W. Czyczuła (1995, 2001).
System transportu publicznego, nazywany także zbiorowym lub masowym, „(...) musi spełniać trzy
podstawowe warunki:
− jego pojazdy muszą być dostępne dla każdego, kto przestrzega obowiązujące przepisy i płaci
koszty przejazdu lub posiada uprawnienia do podróży bezpłatnej
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Można także nie używać żadnego środka transportu i podróżować pieszo.
Rola transportu publicznego, w warunkach miejskich, jest dwojaka:
– stanowi on formę pomocy socjalnej dla ludzi, którzy nie potrafią (dzieci, osoby
niepełnosprawne) lub nie mogą (osoby chore, biedne) korzystać ze środków
indywidualnych
– uwzględniając całość kosztów przeznaczanych na przemieszczanie – jest korzystniejszą formą transportu niż indywidualny transport samochodowy. Wynika to z mniejszego zużycia energii (na jeden pasażerokilometr) oraz niższych
kosztów zewnętrznych7, w tym głównie mniejszych potrzeb przestrzennych
i mniejszego zanieczyszczenia środowiska w przypadku odpowiednio dużych
potoków pasażerskich8, stanowiących większość ruchu w miastach średnich
i dużych. Wydaje się, że w warunkach polskich potok taki powinien przekraczać
500 pasażerów na godzinę.
Aby określić znaczenie roli MTS w mieście posłużono się strukturą podróży wg
środków transportu9. Przykładowe dane dla różnych miast prezentuje tabela 2.
Tabela 2. Struktura podróży wg środków transportu w wybranych miastach świata [%]
Table 2. Passenger transport structure by the means, in some cities of the world [in percentages]

sam. os. – samochód osobowy, kolej m. – kolej miejska.
Źródło: Kompleksowe badania ...1999 (K); Pucher 1998 (P); Rozkwitalska 1997 (Z); Rudnicki 1994 (R).

7

8

– pojazdy kursują wg sztywnego rozkładu jazdy, niezależnie od stanu ich zapełnienia. Rozkład ten
powinien być znany użytkownikom (...)
– pojazdy muszą kursować po stałych trasach i zatrzymywać się na określonych przystankach
(Podoski 1985).
Jest wiele publikacji dotyczących szkodliwości transportu dla środowiska, dlatego autor zrezygnował ze szczegółowego przedstawiania tych zagadnień. Najpełniej omawia je B. Pawłowska (2000),
w pracy dotyczącej ekonomicznej wyceny kosztów zewnętrznych transportu. W Polsce na ten temat
publikowali m.in. E. Mazur (1985, 1992, 1993) i T. Kopta (1992, 1999).
Chodzi o to, że wszystkie korzyści zewnętrzne transportu publicznego wynikają z faktu, iż jeden
pojazd służy większej liczbie osób. Przykładowo, jeżeli chcemy przewieźć jedną do czterech osób,
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W krajach wysoko rozwiniętych można wyróżnić dwa rodzaje owej struktury
(por. Rudnicki 1994):
– typową dla miast z silnie rozwiniętym transportem indywidualnym i słabiej
rozwiniętym publicznym, gdzie udziały tego ostatniego wynosiły od kilku do
kilkunastu procent (np. Los Angeles)
– z udziałami transportu publicznego rzędu 30-50%.
Typ drugi był wynikiem konsekwentnej polityki transportowej, zakładającej
rozwój transportu publicznego oraz ograniczenia w ruchu samochodów osobowych. Jej wynikiem był spadek korzystania z samochodów na rzecz transportu
publicznego i rowerowego (por. Monachium). Polityka taka stosowana była najczęściej w miastach bardzo dużych, gdzie problemy wynikające z zatłoczenia
ulic były największe10.
W odróżnieniu od miast zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich,
udziały transportu publicznego w przewozach pasażerskich w granicach miast
polskich w końcu lat 90. były nadal wyższe. Sytuację taką można po części wytłumaczyć ciągle nieco niższą liczbą samochodów w polskich miastach. Bardzo
niskie były udziały ruchu rowerowego.
Niemniej wzrastająca liczba samochodów powoduje spadek przewozów
w komunikacji zbiorowej. O ile jeszcze w latach 80. udział transportu publicznego
w podróżach niepieszych (w miastach polskich) wynosił przeciętnie około 80%,
to w II połowie lat 90. spadł do około 70%. W 1998 r. w Katowicach udział ten
wynosił zaledwie 54%. Liczba podróży samochodem osobowym wynosi obecnie
około 30-50% podróży niepieszych, natomiast udział transportu publicznego nie
przekracza 70%. Z kolei w podróżach wykonywanych transportem publicznym
MTS uczestniczy w ponad 1/311 (w miastach posiadających ten rodzaj transportu).
Według O. Wyszomirskiego (1998; str. 64), w 1996 r. (we wszystkich miastach
posiadających transport publiczny) udziały te wynosiły dla tramwajów 22,9%,
dla metra – 0,5%, a dla autobusów – 76,6 %. Według danych Unii Transportu
Publicznego12, w dużych miastach europejskich (powyżej 1 mln mieszkańców
w aglomeracji lub 0,5 mln w mieście) w latach 80. udziały te wynosiły: dla tramwajów 24,8%, dla metra 20,7% i dla autobusów 54,5% (Ostaszewicz 1988).
to korzystniejsza jest podróż samochodem. Z tego stwierdzenia wynika pewien paradoks: otóż
w skrajnej sytuacji – ale nie tak znowu rzadkiej – transport publiczny może bardziej szkodzić
środowisku niż transport indywidualny.
9

Tzw. „podział zadań przewozowych”.

10

W Zurichu przeprowadzono referendum, w wyniku którego mieszkańcy odrzucili zarówno projekty
rozbudowy układu drogowo-parkingowego, jak i budowy metra. Zastosowano wydzielone torowiska
tramwajowe, ulice tylko dla autobusów i trolejbusów, jednolity rozkład jazdy i wspólną taryfę dla
wszystkich przewoźników na terenie miasta, priorytet dla transportu publicznego na 80% skrzyżowań oraz strefy ruchu pieszego. Usprawnienie systemu kosztowało ok. 600 mln zł. Wynikiem
był spadek udziałów podróży samochodem osobowym (w latach 1986-1991) do ok. 50% średniej
europejskiej na rzecz transportu publicznego (Suchorzewski 1997a).

11

Oszacowane na podstawie istniejących danych (Wyszomirski 1998) oraz wykonywanych wozokilometrów (Komunikacja... 2000).

12

Międzynarodowa organizacja branżowa, skupiająca instytucje odpowiedzialne za transport w obszarach zurbanizowanych.
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1.1.3. Koszty miejskiego transportu szynowego
Pewne różnice w wysokości kosztów zachodziły pomiędzy różnymi środkami transportu miejskiego. Porównanie kosztów trzech spośród nich prezentuje
rysunek 1., z którego wynika, iż najwyższymi kosztami charakteryzuje się transport szynowy, a najniższymi – autobusowy. Wyższe koszty amortyzacji i niższe
remontów w transporcie autobusowym wynikały z wymiany taboru na nowy.
Należy jednak zauważyć istotną różnicę, polegającą na uwzględnianiu w kosztach
transportu szynowego infrastruktury (tory, sieci trakcyjne, podstacje energetyczne)
– przy jednoczesnym pomijaniu tychże w transporcie autobusowym (drogi).
Po uwzględnieniu tej różnicy, okazuje się, że najtańszym środkiem transportu
miejskiego była w Polsce w 2000 r. komunikacja tramwajowa.
Była to prawda w odniesieniu do miast dużych (por. tab. 3), gdzie rzeczywiście koszty komunikacji tramwajowej są niższe o ok. 13% w porównaniu
z autobusową (metro jest już ponad dwukrotnie droższe – ale przewozi wielokrotnie
więcej pasażerów). W miastach mniejszych natomiast tańszy był transport autobusowy (o ok. 16%) i pełnił tam także ważniejszą rolę. Wynika to przede wszystkim
z dwóch przyczyn:
– transport szynowy jest efektywniejszy w warunkach większych potoków przewozowych (występujących częściej w dużych miastach)
– koszty transportu autobusowego rosną wraz ze wzrostem natężenia ruchu
i kongestii – także częściej występującej w mieście dużym.
Problemem był poziom dofinansowania transportu publicznego. W wyniku
zmian ustrojowych transport lokalny stał się „zadaniem własnym” samorządu
terytorialnego. W praktyce, jedynym odpowiedzialnym za funkcjonowanie ko-

Rysunek 1. Koszty miejskiego transportu publicznego według środków transportu w rozbiciu na
składniki w 2000 r.
Figure 1. Structure of costs of the urban public transport by the transport means, in 2000
Źródło: opracowanie własne na podst. Komunikacji Miejskiej ... 2000.

1. Wstęp

17

Tabela 3. Względny koszt jednego wozokilometra różnych środków transportu w 2000 r.
Table 3. Relative cost of the various transport means in 2000

a – wartości są podane w stosunku do kosztu jednego wzkm tramwaju ogółem, bez kosztów infrastruktury (torowiska, sieć i podstacje elektroenergetyczne), b – udział wzkm wykonanych przez
tramwaje i metro w ogóle wozokilometrów transportu publicznego (z pominięciem SKM i WKD),
c – do porównań przyjęto dane przedsiębiorstw w miastach posiadających MTS.
Źródło: opracowanie własne na podst. Komunikacji Miejskiej ... 2000.

munikacji miejskiej na przełomie wieków były w Polsce gminy – w odróżnieniu
od większości państw europejskich, gdzie miejskim transportem publicznym interesują się także władze regionalne i państwowe. W Polsce jedynym przykładem
współpracy państwowo-samorządowej było wykonywanie usług dla KZK GOP
(Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego)
przez przedsiębiorstwo państwowe (Tramwaje Śląskie, d. Przedsiębiorstwo Komunikacji Tramwajowej) w Katowicach13.
Należy zwrócić uwagę, że samorząd ustalał ceny biletów, ale zakres i poziom
stosowanych ulg (korzystało z nich około 40-60% ogółu pasażerów – Raport...
1999) wynikał z ustaw sejmowych i rozporządzeń rządowych. Wynikającą stąd
różnicę we wpływach musiał w całości pokrywać samorząd gminny – było to
podstawową przyczyną (obok wzrostu kosztów) częstego podnoszenia cen biletów
i ograniczania wydatków. Niedobór środków uderzał przede wszystkim w transport
szynowy, który cechuje się większą kapitałochłonnością inwestycji14 i skutkował
starzeniem się infrastruktury oraz taboru MTS.

1.1.4 Rozmieszczenie sieci miejskiego transportu szynowego na świecie
W końcu XX w. najwięcej systemów MTS (ok. 200) działało w Europie, po
kilkadziesiąt znajdowało się w Azji i Ameryce Północnej. W pozostałych częściach
świata było ich bardzo niewiele. Widoczny był wyraźny związek z liczbą dużych

13

Sytuacja ta jest niekorzystna dla funkcjonowania transportu publicznego w tej konurbacji. Przykładem może być brak środków na modernizację linii 6/41 Katowice-Bytom. Państwo nie było zainteresowane niewielką i lokalną inwestycją, samorządy z kolei nie chciały finansować nie swojego
przedsiębiorstwa (Purzyński 1999). W rezultacie modernizacja ta (rozpoczęta w 1997 r.) jeszcze się
nie zakończyła.

14

Przykładowo, koszt nowoczesnego, niskopodłogowego wagonu tramwajowego jest około 5-krotnie
wyższy niż najnowocześniejszego modelu niskopodłogowego autobusu przegubowego.
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miast oraz poziomem dochodu narodowego, ponieważ systemy te budowano
przede wszystkim w krajach, w których było dużo wielkich i bogatych miast. Drugim
istotnym czynnikiem rozwoju MTS (zwłaszcza tramwajowego) był ustrój polityczny:
nieco ponad 1/4 wszystkich istniejących obecnie systemów MTS znajdowało się
na terytorium byłego ZSRR, co wynikało z niedorozwoju motoryzacji.
Różnice dotyczyły również tempa, w jakim tworzono nowe systemy (tab. 4).
Przed I wojną światową budowano przede wszystkim sieci tramwajowe – głównie w Europie – a tempo ich rozwoju było wówczas ponad 10-krotnie szybsze,
niż sieci metra. Te ostatnie powstawały także w Ameryce Północnej. Po I wojnie
światowej gwałtownie spadło tempo rozwoju sieci tramwajowych, choć – rzecz
charakterystyczna – budowano je aż do lat 70., głównie w ZSRR. Należy także
wspomnieć, że w okresie powojennym w wielu miastach przystąpiono do likwidacji
komunikacji tramwajowej. W USA, Francji i Wielkiej Brytanii w latach 50. i 60.
zlikwidowano niemal wszystkie istniejące sieci. Natomiast tempo budowy nowych
sieci metra pozostało stabilne w latach międzywojennych i dopiero po II wojnie
światowej zwiększyło się ponad dwukrotnie. Przed 1968 r. linie metra budowano
w Europie, Ameryce Północnej, w ZSRR i w Japonii. Poza wspomnianymi obszarami metro powstało jedynie w Buenos Aires – jeszcze w 1913 r. – lecz należy
pamiętać, że Argentyna należała wówczas do najbogatszych krajów świata.
Po 1970 r. wskutek kryzysu naftowego, wzrostu dochodu narodowego w wielu
państwach oraz zwiększonych możliwości zaciągania kredytów wzrosło tempo
rozwoju sieci metra i tramwajów. Te drugie upodobniły się do kolei – najczęściej
były to systemy tramwaju szybkiego. Zmieniła się również geografia tych inwestycji. W okresie 1970-90 tylko nieco ponad połowa nowych sieci metra powstała
w Europie i Ameryce Północnej; reszta zaś w Azji, Ameryce Łacińskiej i Afryce.
Tabela 4. Średnioroczne tempo rozwoju sieci MTS na świecie
Table 4. Average annual rate of the urban rail transport (URT) network development in the world

Źródło: opracowanie własne na podst. Taplin 1999.
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Z kolei nowe systemy tramwajowe pojawiły się ponownie w Europie Zachodniej.
W ostatnich latach XX w. rozwój sieci tramwajowych uległ dalszemu przyśpieszeniu, zmalało zaś tempo budownictwa systemów metra. Większość tych nowych
inwestycji zrealizowano w Europie i Ameryce Północnej – niewątpliwie wpływ na
to miały zmiany w świadomości mieszkańców tamtejszych miast i nowa polityka
komunikacyjna, a z drugiej strony – także ogólnoświatowe problemy finansowe
krajów azjatyckich i południowoamerykańskich.

1.1.5. Rozmieszczenie sieci miejskiego transportu szynowego w Polsce
W warunkach polskich są to przede wszystkim sieci tramwajowe, budowana
w Warszawie pierwsza linia metra oraz tzw. „Szybka Kolej Miejska” w Trójmieście
i „Warszawska Kolej Dojazdowa”. Terminem tym nie można natomiast (w zasadzie) objąć sieci kolejowych, choć niemało ich kilometrów przebiega w granicach
polskich miast. Podstawową przyczyną takiego wykluczenia jest minimalny udział
kolei w obsłudze wewnątrzmiejskiego ruchu pasażerskiego.
Miasta na obecnym terytorium Polski, w których istnieją lub istniały systemy
miejskiego transportu szynowego, zostały wymienione w tabeli 5. wraz z datami
uruchomienia ewentualnie likwidacji sieci.
Tabela 5. Lata uruchomienia miejskiego transportu szynowego w Polsce
Table 5. Years of opening of the URT in Poland
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Tabela 5. Lata uruchomienia miejskiego transportu szynowego w Polsce – cd.
Table 5. Years of opening of the URT in Poland – cont.

Uwagi:
– w przypadku linii tramwajowych pominięto wsie obsługiwane w sieci łódzkiej i górnośląsko-dąbrowskiej
– rodzaj napędu: k – tramwaj konny; p – tramwaj parowy; g – tramwaj gazowy; e – tramwaj elektryczny;
d – likwidacja linii wskutek podzielenia miasta granicą państwową
Źródło: opracowanie własne na podst.: Lijewski, Koziarski 1995; Wojcieszak 1996.
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W 2005 r. MTS funkcjonował w połowie miast polskich, liczących powyżej
100 tys. mieszkańców (tab. 6). Ten rodzaj transportu posiadały bowiem wszystkie
miasta liczące powyżej pół miliona mieszkańców, 2/3 miast powyżej 200 tys.
mieszkańców oraz 1/3 stutysięcznych. Najmniejszym miastem, posiadającym samodzielną sieć tramwajową, był 99-tysięczny Grudziądz. MTS funkcjonował także
w 19 mniejszych ośrodkach, ale żaden z nich nie posiadał samodzielnej sieci.
Tabela 6. MTS w miastach polskich powyżej 100 tys. mieszkańców w 2005 r.
Table 6. The URT in Polish cities over 100,000 inhabitants in 2005

* ponadto MTS posiadają mniejsze miasta na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim, w okolicach
Warszawy, Łodzi i Gdańska (por. Tab. 5)
Źródło: opracowanie własne na podst. Banku Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl

1.2. Uzasadnienie podjęcia tematu badań,
ich cele oraz układ pracy
Podjęcie badań dotyczących transportu miejskiego wynikało z następujących
przesłanek.
– Transport jest bardzo ważną dziedziną działalności człowieka w obszarach zurbanizowanych. Umożliwiając społeczny podział pracy, jest często porównywany
do krwiobiegu w organizmach żywych.
– Transformacja gospodarcza lat 90. w istotny sposób wpłynęła na systemy transportowe miast polskich. Wzrosła bowiem ruchliwość społeczeństwa, nastąpił
wzrost motoryzacji indywidualnej i zmiany w strukturze przewozów, a także
zwiększyło się transportowe zanieczyszczenie środowiska i degradacja infrastruktury drogowej.
– Zachodnioeuropejscy specjaliści, zajmujący się transportem miejskim, bardzo
często wygłaszają opinie o dobrej sytuacji polskich miast, posiadających jeszcze sieci tramwajowe. Są one postrzegane przez nich jako recepta na rosnące
problemy transportowe miast. Nie można negować tych opinii, mających swe
źródło w wieloletnich doświadczeniach, gdyż kraje Europy Zachodniej przeżyły gwałtowny rozwój motoryzacji indywidualnej w latach 50. i 60. Problemy
transportowe tamtejszych dużych miast próbowano wówczas rozwiązywać
m.in. poprzez likwidację sieci tramwajowej, rozbudowę ulic, a później poprzez
budowę kosztownych systemów metra – dopiero w latach 90. zaczęto budować
(lub odbudowywać) sieci miejskiego transportu szynowego. Nie można jednak
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także zaprzeczyć, że cytowane opinie są częściowo wywołane pewnego rodzaju „modą” – i brakiem znajomości sytuacji w miastach Polski. Nie sposób
w pełni porównać bardzo nowoczesnych, cichych i komfortowych pojazdów,
kursujących po całkowicie wydzielonych z ruchu samochodowego torowiskach,
a często wręcz w tunelach lub po estakadach – ze starymi wagonami, wywodzącymi się jeszcze z przedwojennych konstrukcji amerykańskich, jeżdżącymi
po zdezelowanych torowiskach.
Rodzi się jednakże pytanie, na ile porównanie takie jest możliwe. Czy
sieci miejskiego transportu szynowego mogą być szansą na poprawę sytuacji
transportowej w miastach Polski, czy też należy je potraktować jako przeżytek
industrialnej fazy urbanizacji? MTS wpływa na poprawę dostępności (rozumianej
jako właściwość struktury systemu miasta – określa ona możliwości współpracy
różnych części miasta, por. Taylor 1979 – a miernikiem tak rozumianej dostępności mogą być odpowiednie zdolności oferowane przez MTS). Z kolei na poprawę
dostępności, oferowanej mieszkańcom przez ten środek transportu, istotny wpływ
ma sposób jego rozwoju.
Ten problem badawczy przedstawiono, poszukując odpowiedzi na trzy
podstawowe pytania.
– Jakie są czynniki i prawidłowości rozwoju przestrzennego sieci MTS na tle
rozwoju miast w Polsce?
– Jakie są zależności pomiędzy sposobem rozwoju sieci, a funkcjonowaniem MTS?
– Jakie, przy uwzględnieniu kierunków dotychczasowego rozwoju, są perspektywy
MTS w Polsce?
Odpowiedzi na te pytania, a tym samym realizacji celu pracy, służyć mają następujące części pracy:
– wstęp, obejmujący charakterystykę przedmiotu pracy, sformułowane powyżej cele
pracy, oraz dotychczasowy stan badań, metody badawcze i materiały źródłowe,
a także czasowy i przestrzenny zakres opracowania
– rozdział 2. „Rozwój przestrzenny miejskiego transportu szynowego w Polsce”,
prezentujący historyczne uwarunkowania rozwoju transportu w miastach Polski,
rozwój sieci MTS na tle rozwoju przestrzennego badanych miast oraz zależności,
występujące pomiędzy rozwojem MTS (reprezentowanym przez długość tras),
a rozwojem miast (demograficznym i przestrzennym)
– rozdział 3. „Wpływ rozwoju sieci miejskiego transportu szynowego na jego
współczesne funkcjonowanie”, omawiający wpływ opisanego uprzednio rozwoju
na jakość oferowanej mieszkańcom miast komunikacji
– rozdział 4. „Kierunki rozwoju miejskiego transportu szynowego w Polsce na
tle tendencji światowych”, który odpowiada na pytanie o perspektywy MTS
w Polsce.
Do pracy dołączony został aneks, zawierający tabele (I-XV) oraz mapy (rysunki
I-XXVIII), prezentujące rozwój sieci MTS oraz ich współczesne funkcjonowanie15.
15

Tabele i rysunki o numeracji rzymskiej znajdują się w Aneksie, zaś te oznaczone numerami arabskimi – w głównej części pracy.

1. Wstęp

23

1.3. Dotychczasowy stan badań
W Polsce problematyka MTS jest raczej pomijana przez geografów. Do nielicznych wyjątków należą publikacje J. Warszyńskiej (1968, 1975) oraz T. Lijewskiego
(1987), analizujące funkcjonowanie i problemy, stojące przed publicznym transportem miejskim w Krakowie i Warszawie. Problemom transportowym Krakowa
były również poświęcone 4 plansze w Atlasie Miasta Krakowa (Goras, Jemioło
1988a, 1988b, 1988c; Goras, Jemioło, Soja 1988), prezentujące sieci transportowe miasta, rozkład podróży i wielkość ruchu. Z kolei zmianami komunikacji
miejskiej w aglomeracji krakowskiej u progu transformacji społeczno-gospodarczej
zajmowała się M. Kozanecka (1993). Sieć komunikacyjną Poznania badał zaś
Z. Taylor (1979). Praca ta jednakże dotyczyła przede wszystkim zagadnień metodologicznych, a konkretnie prezentacji metod grafowych na tym przykładzie. Wiele
prac dotyczących transportu miejskiego wyszło spod pióra S. Dziadka. Należy
w tym miejscu wspomnieć jego publikacje na temat roli komunikacji szynowej
(a także drogowej) w obsłudze i integracji GOP (1995, 1996). Autorstwa S. Dziadka
jest również jedyna w Polsce książka poświęcona w całości tym zagadnieniom
pt.: Systemy transportowe ośrodków zurbanizowanych (1991). Do najnowszych
publikacji zaliczyć trzeba prace J. Petryszyna (1998), traktujące o połączeniach
autobusowych i tramwajowych GOP – niestety tylko międzymiastowych – oraz
B. Meyer (1998). Autorka tej ostatniej pracy, analizując społeczne i ekonomiczne
uwarunkowania transportu miejskiego w Szczecinie przez pryzmat teorii analizy progowej, zidentyfikowała bariery wpływające na rozwój i funkcjonowanie
miejskiego transportu publicznego. J. Ferenc (2002) analizował współczesne
uwarunkowania transportu miejskiego na przykładzie Łodzi. Badania te dowiodły,
iż podstawowymi determinantami systemu transportowego miasta są rozmieszczenie miejsc: zamieszkania, pracy i usług. Z kolei rolę komunikacji tramwajowej
w strefie podmiejskiej metropolii badał J. Kaczmarek (2002).
Rezultatem tak małej liczby badań i badaczy jest również pomijanie zagadnień
transportu miejskiego w większych publikacjach, zarówno z dziedziny geografii
osadnictwa, jak i transportu. Wyjątkiem jest tutaj książka T. Lijewskiego (1977)
Geografia transportu Polski.
W światowej literaturze geograficznej problemy te są znacznie częściej
rozważane. Liczne prace, traktujące o miastach lub urbanizacji, zawierają też
wiele uwag, odnoszących się do tej problematyki (np.: Knox 1994 – publikacja
o miastach i urbanizacji w USA), lub nawet całe rozdziały (Gugliemo 1996
– o wielkich metropoliach świata). Także w licznych periodykach (np. w Urban
Studies) poruszano tę problematykę. Należy przywołać artykuł poświęcony systemowi transportowemu miasta w warunkach rozwoju zrównoważonego (Nijkamp,
Ouwersloot, Rienstra 1997), czy też specjalny zeszyt omawiający związki pomiędzy
transportem a użytkowaniem ziemi (Transport and Land Use 1998). W tej ostatniej
pozycji większość autorów omawiała zmiany w użytkowaniu ziemi, zachodzące
pod wpływem budowy autostrad, z punktu widzenia autora tej pracy – mniej
interesujące. Również książki dotyczące geografii transportu zawierają rozdziały
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poświęcone problemom transportu miejskiego (Modern transport geography 199,
Marcadon i inni 1997, Tolley, Turton 1995, Traffic Congestion... 1992). Także
i w periodykach poświęconych transportowi (np. Transport Urbains, Journal of Transport Geography) są liczne prace omawiające problematykę transportu miejskiego
w wybranym kraju (np. w Niemczech: Pucher 1998, czy we Francji: Marconis
1997) lub mieście. Problematykę transportu miejskiego można również spotkać
w pracach powstałych w ZSRR (Tarchow 1989). W książce tej autor omawia
przemiany struktury morfologicznej sieci transportowych, m.in. na przykładach
MTS w miastach byłego ZSRR. Wreszcie trzeba wspomnieć książkę pod redakcją
S. Hanson (The geography ... 1995), poświęconą w całości transportowi miejskiemu, lecz opartej na przykładach amerykańskich.
W Polsce problematyka transportu miejskiego najczęściej była poruszana
przez urbanistów, inżynierów komunikacji oraz ekonomistów. Z ich dorobku
należy wymienić prace: W. Suchorzewskiego (1992), nt. planowania transportu
miejskiego, A. Rudnickiego (1994) o funkcjonowaniu transportu miejskiego, oraz
publikacje Z. Gługiewicza (1994) i O. Wyszomirskiego (1998), poświęcone zagadnieniom ekonomicznym.
W celach porównawczych wykorzystano również pozycje dotyczące problemów transportowych i sposobów ich rozwiązania – właśnie poprzez rozwój sieci
miejskiego transportu szynowego – w innych państwach: we Francji (Archambault
1997, Buisson 1997 – o Orleanie; Vigarié 1983 – o Nantes), Wielkiej Brytanii
(Hellewell 1998) i w Niemczech (o Fryburgu: Böhme 1996).

1.4. Charakterystyka materiałów źródłowych
W pracy wykorzystane będą dwa rodzaje materiałów źródłowych. Część
pracy, omawiająca rozwój MTS, oparta jest na publikacjach historycznych
– zarówno dotyczących rozwoju sieci MTS, jak i rozwoju miasta. Historii MTS
poświęcone są okolicznościowe wydawnictwa przedsiębiorstw komunikacyjnych
(np. Uziębło 1996; Zyzman 1985 – autor nie wymienia wszystkich, gdyż byłoby
to kilkadziesiąt opracowań) oraz, liczniejsze nawet, artykuły w czasopismach
poświęconych historii kolejnictwa (np. Wojcieszak 1995, 1997, 2001) lub historii
miast (np. Wiater 1995). Informacje na temat rozwoju miast (zwłaszcza demograficznego i przestrzennego) autor zaczerpnął przede wszystkim z wielotomowych
dzieł, opisujących dzieje badanych miast (np. Dzieje Krakowa 1994, 1997).
Powojenne dane ludnościowe pochodzą z materiałów GUS. Niestety, w tym miejscu konieczna jest uwaga o niskiej wartości danych ludnościowych (w pewnych
przypadkach obejmujących okres przed II wojną światową, lecz też i powojennych).
Różnice w podawanej liczbie ludności pomiędzy różnymi publikacjami mogą
naturalnie wynikać z odmiennych metod badawczych lub źródeł, co nie było
w nich jednak zaznaczane. Dla nielicznych tylko miast wykonano prace dotyczące
ich rozwoju urbanistycznego (np. Kraków – Mydel 1994; Wrocław – Maleczyński,
Morelowski, Ptaszycka 1956). Ponadto wykorzystano materiały kartograficzne – pla-
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ny miast, dzięki którym dokonano ujednoznacznienia przebiegu tras MTS, zwłaszcza
w okresie przedwojennym. Z powodu zniszczeń i powojennej przebudowy na
obszarze centrum Warszawy nieodzowne stało się skorzystanie z przedwojennych
planów stolicy (Warszawa 1929).
We współczesnej części pracy wykorzystano dane przedsiębiorstw komunikacyjnych dotyczące sieci komunikacyjnej. Są to przede wszystkim niepublikowane dane, opisujące linie komunikacyjne (długości tras, rodzaj obsługującego
taboru, rozkłady jazdy). Co zaskakujące, mimo 40 lat centralnego planowania,
w poszczególnych przedsiębiorstwach stosowana była odmienna nomenklatura
(np. pętla tramwajowa jest również nazywana końcówką, krańcem lub zajezdnią).
W pracy wykorzystano również materiały statystyczne, dotyczące rozmieszczenia
ludności i miejsc pracy wg jednostek urbanistycznych w Krakowie, które wykorzystano celem szczegółowej analizy dostępności sieci MTS względem miejsc
zamieszkania i miejsc pracy.

1.5. Metody badań
Książka jest rezultatem16 badań kameralnych oraz terenowych17, prowadzonych na przełomie wieków. Badania dotyczące rozwoju MTS na tle przekształceń miast oparte zostały przede wszystkim na analizie literatury i materiałów
kartograficznych, zgromadzonych w Bibliotece Jagiellońskiej oraz przez autora,
a także zebranych podczas pobytów autora w badanych miastach. Zrezygnowano
z czasochłonnych kwerend archiwalnych, bowiem wysoka jakość źródeł publikowanych czyniła je zbędnymi. Niemniej autor ma świadomość obniżenia w
ten sposób dokumentacyjnej wartości niniejszej pracy. Zebrane dane zestawiono
w 15 tabelach (I-XV), znajdujących się w Aneksie. W celu analizy przestrzennych
zależności rozwoju miast i ich sieci MTS wykonano 14 map (rysunki I-XIV).
Tabele zawierają daty uruchomienia oraz likwidacji większości odcinków sieci
(w przypadku wcześniejszego zawieszenia ruchu – podano odpowiednią datę). Dodatkowo w przypisach podane są inne ważne daty, np. elektryfikacji odcinków.
Osobnym problemem są odległości, podane przy każdym odcinku, z wyjątkiem tabeli V, gdzie zrezygnowano z tych danych wobec odstąpienia od szczegółowych analiz (por. podrozdział 1.6. „Zakres czasowy i przestrzenny badań” we
Wstępie), dotyczących GOP. Są to długości ulic lub terenu, przez które przebiega
dany odcinek linii. Zostały one wymierzone przez autora na wyskalowanych
planach miasta lub mapach topograficznych. Wyniki zostały zaokrąglone do
50 m. Nie dotyczy to jedynie SKM w Trójmieście i WKD we Warszawie, gdzie

16

Cząstkowe wyniki badań były publikowane w artykułach (porównaj: Kołoś 2002, 2003, 2004,
2006.

17

Te ostatnie realizowane były w latach: 1995 (Elbląg), 1997 (Poznań), 1999 (Warszawa), 2000
(pozostałe) oraz 2001, 2005 i 2006 (uzupełnienia).
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zastosowano odległości z Sieciowego Rozkładu Jazdy PKP (2000). Taki sposób
podania tych wartości został zastosowany w sytuacji, gdy autor zorientował się,
że w dostępnych źródłach:
– niektóre odcinki nie mają podanej wartości
– w niektórych przypadkach wartość odległości jest wyraźnie inna niż na mapie.
Powoduje to jednak, że suma tych odległości (wyliczona dla poszczególnych
lat) może się różnić od podawanych w innych źródłach.
Nazwy ulic, dzielnic, miejscowości itp. podane są zawsze w brzmieniu
z 2000 r. Ulice, które w momencie istnienia linii jeszcze nie istniały i jedynie
wskazują jej przebieg, zaznaczono zwykłym nawiasem „( )”. W przypadku ulic
dziś nieistniejących – zastosowano nawias kwadratowy „[ ]”. W przypadku miast
zburzonych całkowicie w czasie II wojny światowej starano się, o ile było to możliwe, podać jednocześnie starą nazwę ulicy nieistniejącej oraz nazwę współczesnej
ulicy, biegnącej jej śladem, aczkolwiek autor ma świadomość, że często jest to
tylko przybliżenie, np. [ul. Tłomackie]=(al. Solidarności) w Warszawie.
Nazwy miejscowości, znajdujące się w 2000 r. poza granicą badanego miasta,
oznaczono czcionką pogrubioną.
Rysunki I-XIV zawierają mapy, dotyczące rozwoju sieci MTS w badanych
miastach. Mapy wykonano przy pomocy programu komputerowego CorelDRAW®.
Większość map wykonano w skali 1:75000, jednakże konieczność dostosowania
ich wymiarów do standardów drukarskich (A3) spowodowała w trzech przypadkach zmianę skali (dotyczy to map GOP (1:125000), Trójmiasta, Warszawy
(1:100000).
Rysunki I, VII-XIV prezentują mapy rozwoju przestrzennego MTS na tle
rozwoju terytorialnego miast. Rysunki II-VI przedstawiają jedynie rozwój transportu szynowego. Na rysunkach II-IV oraz XII (w przypadku Sopotu) brak mapy
rozwoju terytorialnego miast spowodowany został nieznalezieniem przez autora
odpowiednich źródeł historyczno-kartograficznych. W wypadku rysunku V (Górny
Śląsk i Zagłębie) brak ów wynika ze specyfiki regionu.
Na wszystkich mapach zastosowano te same schematy kolorystyczne. Na
rysunkach I-XIV:
– kolory niebieskie oznaczają odcinki sieci MTS oraz obszary miasta inkorporowane przed I wojną światową
– kolory zielone dotyczą okresu międzywojennego
– kolory żółte i czerwone – okresu powojennego.
Dodatkowego wyjaśnienia wymaga kwestia poszerzenia granic miejskich,
dokonana przez niemieckie władze okupacyjne w latach 1940-1943. W niniejszej
pracy konsekwentnie uznano za datę tych przyłączeń daty powojennych potwierdzeń dokonanych przez władze polskie (dla Gdańska, Krakowa i Poznania jest to
1945 r., dla Łodzi i Torunia 1946) i oznaczono je w legendach*.
Ponadto w pracy posłużono się metodami statystycznymi, przede wszystkim
metodami badania zależności pomiędzy szeregami danych (korelacja, analiza
regresji). Skorzystano w tym celu z pakietu oprogramowania komputerowego
STATISTICA® for Windows 5 (firmy StatSoft 1997).
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Celem prezentacji współczesnego funkcjonowania MTS, posłużono się kartograficznymi metodami badań: metodę kartodiagramu wstęgowego zastosowano
do prezentacji zdolności przewozowych oraz stopnia oddzielenia torowisk MTS
od ruchu drogowego (rys. XV-XXVIII), a celem analizy dostępności do sieci MTS
połączono kartodiagram z kartogramem przedstawiającym gęstość zaludnienia
i miejsca pracy w jednostkach urbanistycznych (rys. 7, 8). Ponadto zastosowano
szereg prostych wskaźników (np. gęstość sieci, gęstość demograficzna sieci, średnia
zdolność przewozowa – por. tab. 12, 15, 17.)
Rysunki XV-XXVIII ukazują także współczesne przebiegi linii komunikacyjnych
na tle głównych kierunków użytkowania ziemi. Ograniczony jest rysunek XIX, który
ukazuje jedynie zdolność przewozową tramwajów górnośląsko-zagłębiowskich.
W przypadku rysunków XV-XXVIII kolory tras oznaczają rodzaj wydzielenia
torowiska, a grubość oddaje zdolność przewozową. Kolory tła (użytkowanie ziemi)
są następujące:
– kolory różowe oznaczają tereny z przewagą funkcji mieszkaniowej
– kolor fioletowy oznacza teren przemysłowo-składowy
– kolor brązowy oznacza centra i obiekty usługowe
– kolor zielony oznacza tereny zielone
– pozostały obszar miejski zaznaczono kolorem jasnoszarym.
Wyjaśnienia wymaga zdolność przewozowa. Jest to iloczyn liczby kursów
i pojemności pojazdów je wykonujących w godzinie szczytu porannego. Liczba
kursów wzięta do obliczeń dotyczy szczytu porannego (pomiędzy godziną 7.00 a
8.00) w dni powszednie. Z kolei pojemność pojazdów oszacowano, przyjmując
standard napełnienia wg UE, tj. 4 osoby na m2. Konkretnym typom pojazdów
przyporządkowano następujące pojemności:
– dla wagonów tramwajowych nieprzegubowych typu 13N, 105N lub pochodnych – 82 osoby; tę samą liczbę przyjęto także dla krakowskich wagonów T4
i B4 (aczkolwiek w rzeczywistości miały one nieco większą pojemność); dla
wagonów niskopodłogowych w Gdańsku, GOP-ie i Warszawie przyjęto liczbę
2x82 tj. 164 osoby
– dla wagonów tramwajowych przegubowych (102N, GT6 lub inne) – 125 osób
– dla wagonów niskopodłogowych w Krakowie, Łodzi i Poznaniu – 180 osób
– dla pociągów metra: ok. 600 osób (dla wagonów radzieckich) i ok. 1000 (dla
wagonów produkcji Alstom)
– dla pociągów SKM w Gdyni liczbę tę oszacowano na ok. 1000 osób (w dostępnych materiałach PKP nie precyzują liczby miejsc stojących w elektrycznych
zespołach trakcyjnych typu EN57 i EN71, ale też wagony te nie powinny obsługiwać linii miejskich)
– dla pociągów WKD – 364 osoby.
Jako średnią częstotliwość przyjęto średni odstęp czasu pomiędzy kursami
wykonywanymi w godzinach szczytu i zawsze dotyczy czasu pomiędzy godziną
7.00 a 8.00.
W trakcie badań terenowych przeprowadzono także wiele wywiadów z osobami zajmującymi się na co dzień transportem miejskim w badanych ośrodkach.
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Ich wypowiedzi, jak również rezultaty pozostałych badań terenowych umożliwiły
pogłębienie analizy zjawisk.

1.6. Zakres czasowy i przestrzenny badań
Zakres czasowy pracy obejmuje ponadstuletni okres, od końca XIX w. (od
1866 r. w przypadku Warszawy) do 2006 r. Dane za 2006 r. dotyczą pierwszego kwartału. W rozdziale ostatnim – o przyszłości MTS – autor wybiega jednak
nieco wprzód.
Zakres przestrzenny badań obejmuje miasta leżące w obecnych granicach
Polski, w których istnieją sieci miejskiego transportu szynowego. W niektórych
przypadkach analizę prowadzono jednak dla całych aglomeracji:
– łódzkiej (część sieci tramwajowej obsługuje tam podmiejskie miasta satelityczne)
– trójmiejskiej (jakkolwiek tramwaje posiada tylko Gdańsk, to jednak prawie całą
konurbację od Gdańska do Wejherowa przemierza linia SKM)
– zespołu miast Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego (GOP). Odnośnie tej
ostatniej konurbacji, skala analizy jest znacznie bardziej zgeneralizowana. Miasta
GOP zostały również wyłączone przez autora (już w trakcie badań) z rozważań
dotyczących zależności rozwoju MTS i miasta. Przyczyną były bardzo istotne
różnice pomiędzy charakterem rozwoju tych miast a pozostałych badanych
ośrodków. Wynikały one głównie ze sposobu, w jaki miasta GOP powiększały
swoje terytorium: nie poprzez urbanizowanie swej własnej strefy podmiejskiej,
lecz raczej poprzez aneksję sąsiednich ośrodków. Sytuacja taka wymagałaby
odmiennych metod analizy, ponadto dołączenie miast GOP do pozostałych
mogłoby zafałszować część wyników badań.
Zakres analizy został nieco ograniczony również w przypadku czterech mniejszych ośrodków (Częstochowy, Elbląga, Gorzowa Wielkopolskiego i Grudziądza)
przede wszystkim ze względu na brak odpowiednich materiałów źródłowych; np.
materiałów kartograficznych – co zubożyło odnośne mapy.

1.7. Charakterystyka badanych miast
Podstawowe dane, dotyczące ludności wybranych miast posiadających MTS,
prezentuje tabela 7. Miasta te w ostatniej dekadzie XX w. cechowała stagnacja
ludnościowa (w większych miastach zanotowano wręcz ubytek ludności), spowodowana głównie ujemnym przyrostem naturalnym. Również saldo migracji
w badanych miastach było bliskie zera. Jednakże sytuacji tej nie należy rozumieć
jako kryzysu tych miast. Były one bowiem nadal dużymi ośrodkami centralnymi,
posiadającymi zróżnicowane funkcje i wykazującymi wzrost gospodarczy (na co
wskazuje m.in. niska stopa bezrobocia, tab. 7). Przyczyn zmniejszenia się liczby
ludności omawianych dużych miast należy upatrywać przede wszystkim w:
– migracji z dzielnic centralnych do ich strefy podmiejskiej
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Tabela 7. Liczba ludności, struktura zatrudnienia i stopa bezrobocia w 2004 r. w wybranych
miastach posiadających MTS
Table 7. Population number, employment structure and unemployment rate in 2004 in the selected cities served by the URT

* miasta posiadające komunikację tramwajową
** także miasta Konstantynów Łódzki, Ozorków, Pabianice i Zgierz
*** Gdańsk, Gdynia i Sopot.
Źródło: opracowanie własne na podst. Banku Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl

– bardzo wysokich cenach zakupu mieszkań (w stosunku do poziomu dochodów),
które sprawiają, że dla wielu pracujących w mieście nadal opłacalne były codzienne dojazdy.
Świadczy to jednocześnie o wzroście w ostatniej dekadzie skali przestrzennej dużych miast polskich18. Z punktu widzenia sprawności systemu MTS było to
zjawisko niekorzystne, gdyż oznaczało:
– przesunięcie części ludności z miasta centralnego, obsługiwanego najczęściej przez
MTS, do stref podmiejskich, pozbawionych zazwyczaj tego środka komunikacji
– rozproszenie zabudowy i mniejszą (niż w starych dzielnicach mieszkaniowych)
gęstość zaludnienia, co ogranicza wielkość i rozprasza potoki przewozowe, a to
z kolei poważnie zmniejsza opłacalność ewentualnych inwestycji na rzecz MTS.
Na podstawie struktury zatrudnienia (tab. 7) uznać można badane miasta
za ośrodki usługowo-przemysłowe. W okresie transformacji społeczno-ekonomicznej Polski (po 1990 r.) nastąpił spadek zatrudnienia w przemyśle na rzecz
18

Zjawisko to nazywane jest także „eksplozją przestrzenną miasta” (por. Maik 1997). Na temat zmian
przestrzennych miast w Polsce (na przykładzie Krakowa) pisał także m.in. Zborowski (2000).
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usług, zwłaszcza tzw. usług rynkowych; jednocześnie pojawiło się w miastach
bezrobocie. Transformacja ta wywołała także zmiany w rozmieszczeniu miejsc
pracy19. Likwidacja zakładów przemysłowych oraz wzrost wydajności w innych
przedsiębiorstwach często były przyczyną zmniejszania się liczby miejsc pracy
w tradycyjnych dzielnicach przemysłowo-składowych. Z kolei nowe miejsca pracy,
powstające przede wszystkim w usługach, często pojawiały się poza dotychczasowymi centrami usługowymi. Spektakularnymi przykładami tego zjawiska były
super- i hipermarkety, lokalizowane głównie na pograniczu miasta centralnego
i strefy podmiejskiej, w pobliżu głównych dróg20. Zresztą wiele nowych przedsiębiorstw, zarówno usługowych jak i przemysłowych, powstało właśnie w strefach
podmiejskich największych polskich miast21.
Zmiany te spowodowały przestrzenne rozproszenie miejsc pracy. Stało się
ono jedną z istotnych przyczyn zmniejszenia się wielkości i rozproszenia potoków przewozowych, związanych z dojazdami do pracy, podobnie jak opisane
wcześniej rozproszenie miejsc zamieszkania.
Kolejnym ważnym skutkiem transformacji społeczno-gospodarczej był wzrost
dostępności samochodu osobowego zarówno w sensie posiadania (relatywny
spadek cen, zniesienie talonów), jak i użytkowania (zniesienie reglamentacji paliw płynnych). W latach 2004-2005 mieliśmy do czynienia wręcz z „eksplozją”
napływu używanych, tanich samochodów z krajów UE. Znacznie wzrosła więc
liczba samochodów użytkowanych przez mieszkańców polskich miast.
Wzrost wskaźnika poziomu motoryzacji jest w Polsce silnie skorelowany
ze spadkiem liczby przejazdów, dokonywanych przy pomocy komunikacji publicznej, w tym MTS22. Zjawisko to zaistniało przede wszystkim na początku 90.
Pod koniec lat 90. nastąpiła bowiem stabilizacja w tych przewozach, a w niektórych miastach – nawet niewielki wzrost (Poznań). Po 2000 r. ponownie pojawiły
się tendencje spadkowe (np. Kraków, Łódź).
Wspomnianym powyżej zjawiskom towarzyszyły zmiany w strukturze podróżowania mieszkańców polskich miast, wywołane między innymi przemianami

19

Na temat przekształceń zachodzących w przemyśle pisał m.in. T. Stryjakiewicz (1999).

20

Problemy związane z rozwojem usług oraz supermarketami poruszali m.in.: Z. Górka 1994,
A. Jelonek 1994 oraz J. Więcław 2000.

21

Lokalizacje takie można przedstawić na przykładzie Poznania (Stryjakiewicz 1999), centrów
handlowych pod Łodzią (Musiał, Michalski 1994); o funkcjonalnych przekształceniach w strefie
podmiejskiej Krakowa pisał m.in. A. Zborowski (1998).
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Z tym, że jakiekolwiek porównania dotyczące podróży (pieszych, transportem publicznym) są silnie
zakłócone przez niejednoznaczność używanych definicji podróży i metod szacowania ich liczby
– np. definicje podróży, używane w badaniach ruchliwości mówią, iż jest to przemieszczenie na
co najmniej pewną minimalną odległość, lecz odległość ta, w zależności od badań, przyjmuje
różną wartość (najczęściej pomiędzy 100 a 300 m). Innym przykładem może być sytuacja, w której
nastąpi podział linii komunikacyjnej na dwie części: pasażer, planujący podróż, będzie wykonywał
(w sensie statystycznym) dwie zamiast jednej (konieczna przesiadka!), mimo że nie zmieni swego
sposobu ani trasy podróży
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ruchliwości polskiego społeczeństwa. W latach transformacji społeczno-gospodarczej początkowo nastąpił wzrost ruchliwości mieszkańców największych polskich
miast, a następnie jej spadek23.
Najwyższą ruchliwością cechowali się ludzie młodzi, zwłaszcza studenci,
a także ludzie pracujący na własny rachunek i użytkownicy samochodów osobowych24. Najniższa ruchliwość cechuje zaś osoby starsze, niepracujące i nieposiadające samochodu. Zatem wzrost ruchliwości wynikał przede wszystkim
z ułatwionej dostępności samochodu osobowego, wzrostu wolności gospodarczej,
zmian w organizacji pracy i czasu wolnego a także ze wzrostu liczby studentów.
Z kolei spadek ruchliwości należy wiązać ze starzeniem się społeczeństwa oraz
wzrostem bezrobocia.

23

K. Grzelec i O. Wyszomirski (1999) upatrują przyczyny tego zjawiska także „w zmianach sposobów
dokonywania zakupów pod wpływem supermarketów oraz sposobu spędzania wolnego czasu na
skutek wzrostu zagrożenia osobistego”. Przyczyną mógł też być wzrost kongestii transportowej.
„Termin kongestia pochodzi z łaciny i w najprostszym tłumaczeniu oznacza skupienie, nagromadzenie, zatłoczenie lub przeciążenie (...). Warunkiem występowania kongestii jest stan, w którym więcej
niż jeden nabywca ubiega się o pewne dobro, które nie może być dostarczone w postaci oddzielnych jednostek, (...) poświęca dla jego uzyskania pewne zasoby, a ilość zasobów wydatkowanych
na jednostkę uzyskiwanego dobra lub też jakość dobra są ściśle uzależnione od czasu jego nabycia
(...). [Wtedy] liczba nabywców dobra (...) decyduje o czasie jego uzyskania (...)”. (Meyer 1998).

24

O zmianach zachowań komunikacyjnych pisała m.in. C. Rozkwitalska (1997) oraz A. Rudnicki
(1994). Temat ten jest także zwykle poruszany przy okazji kompleksowych badań ruchu, np. Kompleksowe badania... 1999, dotyczące Katowic i Siemianowic Śl.

2. rozwój przestrzenny
miejskiego transportu
szynowego w polsce

2.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju transportu
w miastach
Aż do XVII w. jedynym sposobem przemieszczania się ludzi w mieście były
w zasadzie ich własne nogi. W starożytności znano co prawda lektyki – które
można nazwać pra-taksówkami – ale ich „siłą napędowa” także byli ludzie.
Pierwszymi pojazdami transportu miejskiego – jeszcze nie zbiorowego – były
prawdopodobnie dorożki konne. Najstarszy przykład takiej formy komunikacji
znamy z Paryża z 1657 r. (Gługiewicz 1994, s. 10). W I połowie XIX w. pojawił
się omnibus – pojazd zbliżony do dorożki, mogący jednorazowo przewieźć już
kilkunastu pasażerów. Pierwsze przedsiębiorstwa omnibusowe powstały we Francji
(Paryż – 1819 r., Podoski 1985, s. 13 lub 1828 r., Beaujeu-Garnier, Chabot 1971,
s. 345), Wielkiej Brytanii i USA. Nadal jednak nie był to środek transportu, który
mógłby stać się masowym i obsłużyć duże, wielkomiejskie potoki pasażerskie.
Tymczasem od 1825 r. transport lądowy został zrewolucjonizowany przez
wynalazek kolei. Kolej była wtedy jedynym tanim środkiem transportu, umożliwiającym przewozy masowe i dalekodystansowe. Również w miastach zwrócono
uwagę na te jej możliwości. Bezpośrednie zastosowanie kolei w mieście było
niemożliwe ze względu na szyny kolejowe, które w warunkach miejskich musiałyby wystawać ponad nawierzchnię ulic – co znacznie utrudniłoby ruch miejski.
Dopiero wynalezienie szyny rowkowej – którą można było „zatopić” w ziemi,
bruku lub asfalcie, pozwoliło na wprowadzenie tramwajów konnych: w 1852 r.
w Nowym Jorku (Podoski 1985, s. 13) i w 1853 r. w Paryżu (Beaujeu-Garnier,
Chabot 1971, s. 345) (tab. 8). Wkrótce stały się one najpopularniejszym środkiem
masowego transportu szynowego w miastach.
W tym miejscu należałoby się zastanowić nad czynnikami, umożliwiającymi
rozwój transportu miejskiego w XIX w. Koniecznym czynnikiem „technicznym” był
wspomniany wynalazek kolei. Drugim istotnym czynnikiem, co do którego zgodni
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Tabela 8. Lata powstania różnych środków transportu miejskiego
Table 8. Years of introduction of various urban transport means

Źródło: opracowanie własne na podst.: Podoski 1985; Wojcieszak 1996; Wyszomirski 1997.

są autorzy piszący o transporcie miejskim (Podoski 1985, s. 10-12; Wyszomirski
1997, s. 12; Gługiewicz 1994, s. 11-12), był rozwój przemysłu i wzrost zaludnienia
miast. Początkowo wzrost ów odbywał się na stosunkowo niewielkich obszarach
w granicach ówczesnych miast i wywoływał tam wzrost gęstości zaludnienia.
Wprowadzenie transportu miejskiego umożliwiło zaś rozwój przestrzenny miast,
a ten stał się istotnym czynnikiem rozwoju transportu miejskiego. Liczne są przykłady budowy linii tramwajowych do odległych przedmieść, ponieważ były one
„miejscem zamieszkania dużej grupy robotników zatrudnionych w mieście” (przypadek linii Legnica-Piekary Wielkie, Humeńczuk 1998, s. 10, ale także ówczesnych
linii podmiejskich w Szczecinie, Łodzi i Warszawie). Należy więc wskazać na
wspólny czynnik rozwoju transportu miejskiego i wzrostu terytoriów miast, jakim
była zmiana w metodach pracy. Do XIX w. warsztat pracy sąsiadował najczęściej
z miejscem zamieszkania. Wprowadzenie technologii, wykorzystującej masową
siłę roboczą (nie tylko zresztą w przemyśle, wtedy także powstawały pierwsze
duże biura, szkoły i szpitale, w których jednocześnie pracowało, uczyło się
i leczyło wiele osób naraz) spowodowało przestrzenne „odsunięcie się od siebie”
miejsca pracy i zamieszkania. Początkowo były to odległości niewielkie, które
wzrastały wraz z rozwojem transportu miejskiego i jego środków. Do wzrostu tych
odległości przyczynił się także rozwój planowania przestrzennego, a zwłaszcza
zastosowanie sformułowanej w latach 30. idei urbanistycznej („karta ateńska”),
zalecającej segregację funkcji w mieście, m.in. poprzez lokalizowanie dzielnic
przemysłowych poza ukształtowaną wcześniej tkanką miejską (Liszewski 2000).
Dzisiaj, korzystając z samochodów osobowych lub szybkich kolei, pracownicy
mogą dojeżdżać kilkadziesiąt, a nawet kilkaset km codziennie do pracy.
Interesującym zagadnieniem był wybór trakcji – czyli sposobu napędzania
– tramwajów. Kolej rozwijała się szybko dzięki zastosowaniu silnika parowego.
Silniki takie zrazu stosowano także i w tramwajach – w Polsce na Górnym Śląsku i w Łodzi – ale nie znalazły one uznania wobec zagrożenia pożarowego
oraz zadymienia, jakie powodowały na ulicach. Próby stosowania tramwajów
gazowych, pneumatycznych czy (później) spalinowych, także nie zdały egzaminu. Początkowo trakcja musiała być konna. Ponieważ jednak pojazdy tramwaju
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konnego nadal nie zapewniały odpowiedniej zdolności przewozowej, poszukiwano
nowego rozwiązania. W 1879 r. Werner Siemens skonstruował kolejkę elektryczną,
obwożącą zwiedzających po wystawie w Berlinie (Podoski 1985, s. 14). Już w dwa
lata później powstała pierwsza elektryczna berlińska linia tramwajowa, a w ciągu
następnych dwudziestu lat tramwaje elektryczne stały się powszechnym środkiem
transportu miejskiego. Na ziemiach polskich pierwsze takie tramwaje pojawiły się
we Wrocławiu w 1893 r.
Równolegle z próbami zastosowania i ulepszenia naziemnych środków
miejskiego transportu szynowego szukano innych rozwiązań. Zakończyły się one
sukcesem w 1863 r., kiedy ruszyły pierwsze pociągi londyńskiej „Metropolitan
Railway”, czyli miejskiej kolei podziemnej (Podoski 1985, s. 16). To pierwsze
„metro” było parowe i dopiero zastosowanie trakcji elektrycznej pod koniec
XIX w. spowodowało szybki rozwój takich systemów. W Polsce pierwsza linia
metra powstała w 1995 r. w Warszawie.
Tradycyjne koleje początkowo w ogóle nie zajmowały się przewozami pasażerów na niewielkie odległości. Dopiero wspomniany rozwój przestrzenny miast
i wzrost gęstości zaludnienia w ich strefach podmiejskich spowodował budowę
licznych przystanków kolejowych, później osobnych torowisk, a nawet osobnych
systemów kolejowych, nazywanych „podmiejskimi”, „dojazdowymi”, czy „szybkimi”. Często zresztą nazwy te nosiły systemy, które dziś zaliczamy do „klasycznie”
tramwajowych np.: ŁWEKD (Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe).
W Polsce pierwsza klasyczna kolej dojazdowa, czyli warszawska EKD (Elektryczna
Kolej Dojazdowa – dzisiejsza WKD), powstała w 1927 r.
Pod koniec XIX w. pojawił się w miastach największy konkurent miejskiego
transportu szynowego – samochód. Jednakże dynamiczny rozwój transportu samochodowego, zarówno indywidualnego jak i autobusowego, nastąpił w latach
międzywojennych, a zwłaszcza po II wojnie światowej. Kolejowe środki transportu
miejskiego, związane z torowiskiem i trakcją elektryczną, nie mogły mieć większego
zastosowania wojskowego, co ograniczało ich rozwój techniczny podczas wojny.
Wagony tramwajowe, produkowane w latach trzydziestych, nie różniły się wiele od
swoich pierwowzorów z XIX w., a skonstruowany w USA w 1935 r. tramwaj PCC
był jeszcze do niedawna produkowany (w unowocześnionej wersji) m.in. w Polsce,
jako 13N lub 105N. W czasie wojny cały postęp techniczny był skoncentrowany na
ulepszeniu działania samochodów i ich produkcji. Nowoczesne i tanie samochody
dostarczane przez przemysł, posiadający znaczne możliwości produkcyjne (niewykorzystane po wojnie), zaczęły od lat 40. w USA i 50. w Europie wypierać transport
szynowy, zwłaszcza tramwaje operujące na tych samych ulicach co samochody.
Rozwój demograficzny miast był wówczas niewątpliwie podstawowym czynnikiem rozwoju sieci MTS, ale warto zauważyć, że był on silnie modyfikowany
przez wielkość dochodów ludności miejskiej. Linie MTS były budowane przez
prywatne przedsiębiorstwa, których celem był zysk – efektem tego były wysokie
ceny biletów.
Innym istotnym czynnikiem rozwoju MTS była przynależność polityczna
miasta, co ilustruje tabela 9.
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Tabela 9. Miastaab na ziemiach polskich, w których w latach 1893-1912 zastosowano tramwaj
elektryczny wg zaborów
Table 9. Cities within Polish land in which the electric tram was introduced in the 1893-1912
period, by partitions zones

a
– analiza dotyczy miast, które w 1910 r. liczyły 20 tys. mieszkańców i więcej, b – uwzględniono
również miasta obecnie podzielone granicami politycznymi: Słubice/Frankfurt, Gubin/Guben, Zgorzelec/Gőrlitz, Cieszyn/Český Těšin, c – miasta w sieci łódzkiej.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Jelonek 1956, Lijewski 1977, Wojcieszak 1996.

W zachodniej i północnej Polsce linie MTS powstały we wszystkich miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców oraz w wielu mniejszych. Ogółem
funkcjonowały one tu w 71% miast powyżej 20 tys. mieszkańców. W zaborze
austriackim linie MTS otrzymała tylko połowa miast w tym przedziale wielkości,
a w rosyjskim – zaledwie dwa największe1. Przyczyną tych dysproporcji była
niewątpliwie różnica w poziomie rozwoju gospodarczego pomiędzy trzema państwami zaborczymi. Niemcy były wówczas jednym z najszybciej rozwijających się
państw europejskich, a ich rozwój wspomógł korzystny dla Niemiec wynik wojny
francusko-pruskiej, w tym zwłaszcza wypłata przez Francję ogromnej kontrybucji
(5 mld franków w złocie – por. Cameron 1999, str. 260-262). Rozwój gospodarczy austriackiej Galicji był już znacznie wolniejszy. Największym zapóźnieniem
cechowała się jednak Rosja. W tym ostatnim kraju prowadzono także specyficzną
politykę transportową: strategia obrony miała polegać m.in. na braku linii kolejowych. Mimo iż linie tramwajowe były środkami transportu tylko lokalnego, także
im przyglądano się bacznie w rosyjskim Ministerstwie Wojny2.
Rysunek 2. ukazuje zestawienie większości czynników, wpływających na
rozwój MTS oraz ich zmiany w czasie w analizowanych okresach.
Przy okazji należy także wspomnieć, iż trasy tramwajowe powstały także w Wilnie i Lwowie, ale te
miasta nie wchodzą w zakres niniejszej pracy. Komunikację tramwajową otrzymały także 4 miasta
w okolicach Łodzi (w tym 2 poniżej 20 tys.) – ale w ramach łódzkiej komunikacji podmiejskiej.
2
Jest prawdopodobne, że powstanie sieci tramwajowych w Warszawie i Łodzi zawdzięczamy solidnym
łapówkom, zapłaconym w Petersburgu.
1
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Rozwój środków transportu miejskiego wywierał także wpływ na rozwój miast.
Przyjmując, że mieszkańcy miasta akceptują na ogół czas podróży miejskiej nie
przekraczający 30 minut (w wielkich miastach 40) to w zależności od rodzaju
komunikacji powierzchnia miasta może wynosić:
– miasto o ruchu pieszym – około 12 km2
– miasto z komunikacją tramwajową (autobusową) – około 76 km2
– miasto z szybką koleją miejską – około 450 km2
– miasto o ruchu samochodów osobowych – około 700 km2 (Pięciński 1977, za
Gługiewiczem 1994, s. 14)3.

Rysunek 2. Czynniki rozwoju miejskiego transportu szynowego w miastach Polski
Figure 2. Factors of the URT development in Polish cities
Źródło: opracowanie własne.
3

Powierzchnia Warszawy wynosi obecnie 495 km2, Krakowa – 327 km2, zaś najmniejszych miast
polskich – w granicach 1 km2.
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Także struktury funkcjonalne miast mogą (do pewnego stopnia) wynikać
z rodzaju stosowanych środków transportu. Najwyraźniejszy jest ów wpływ w modelu Hoyta, w którym najszybciej rozwijają się kliny zabudowy wzdłuż głównych
linii komunikacyjnych. Do tego modelu nawiązują zwłaszcza miasta, w których
istotną rolę odgrywał transport szynowy. Struktury miast, w których mieszkańcy
poruszają się przy pomocy innych środków transportu, mogą mieć kształt zbliżony
do starszego, koncentrycznego modelu Burgessa lub nowego, wieloośrodkowego
Harrisa i Ullmana.
W latach 50. rozwój sieci MTS a także rozwój miasta znacznie zmniejszyły
swoje wzajemne oddziaływanie. Pojawił się natomiast nowy czynnik rozwoju
sieci MTS, jakim było uprzemysłowienie miast. Pisząc „nowy” autor ma na myśli,
że w odróżnieniu od sytuacji w poprzednich okresach, kiedy rozwój przemysłu
mógł stymulować rozwój miasta, co z kolei dynamizowało rozwój transportu
miejskiego, po II wojnie światowej mieliśmy do czynienia z wpływem bezpośrednim. To właśnie lokalizacja zakładu przemysłowego powodowała budowę osiedli
mieszkaniowych, a następnie (zazwyczaj z pewnym opóźnieniem) – otwarcie linii
(lub sieci) MTS4.
Kolejnym przełomem w rozwoju transportu miejskiego był, wspomniany już,
kryzys naftowy lat 70. i związany z nim gwałtowny wzrost cen paliw płynnych.
Dodatkowo stwierdzono wówczas, że miasto „samochodowe” wymaga większych
nakładów finansowych na rozbudowę sieci ulicznej i drogowej, niż porównywalnej
wielkości miasto z dobrze rozwiniętym transportem zbiorowym. J. Beaujeu-Garnier
i G. Chabot (1971) podają, że koszty rozbudowy sieci autostrad miejskich miałyby
być w latach 60. wyższe 7-krotnie w Filadelfii i 16-krotnie w Nowym Jorku, niż
odpowiadająca im rozbudowa sieci kolejowej. Stąd ponownie zainteresowano
się wówczas MTS, a przede wszystkim metrem. Metro ma napęd elektryczny,
odizolowane jest od ruchu naziemnego i ma dużą zdolność przewozową. Jego
wadą są zaś wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Stąd też w latach 90.
zaczęto znów rozważać możliwość rozwoju naziemnych środków miejskiego
transportu szynowego – jako tańszych. Podstawową różnicą dzielącą je od „klasycznych” tramwajów jest ich całkowity (lub znaczny) stopień odizolowania od
ruchu samochodowego. Tłumacząc z niemieckiego, możemy mówić o „kolejach
miejskich” a nie „kolejach ulicznych” (por. Wstęp). Oczywiście przekształcanie
tramwaju „ulicznego” w „szybki” zachodziło również stopniowo, zwłaszcza
w Środkowej i Wschodniej Europie (m.in. Niemcy, Polska, Austria, Rosja, Ukraina),
gdzie nigdy nie doszło do całkowitej likwidacji komunikacji tramwajowej.
W Polsce w latach 70. i 80. ponownie wyraźniejszy stał się wpływ rozwoju
miasta na rozwój MTS. Wobec rozwoju komunikacji autobusowej i motoryzacji indywidualnej zanikł całkowicie wpływ transportu szynowego na rozwój miasta.

4

Klasycznym przykładem może być budowa Nowej Huty lub zakładów chemicznych i osiedli
w południowo-wschodniej części Bydgoszczy.
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2.2. Rozwój sieci miejskiego transportu szynowego
na tle rozwoju przestrzennego badanych miast
Zasadniczą treścią tego rozdziału jest analiza rozwoju przestrzennego sieci
MTS w wybranych miastach Polski. Analiza została dokonana w podziale na pięć
okresów przyjętych a priori. Integralną częścią rozdziału są mapy, znajdujące się
na końcu książki (rys. I–XIV).

2.2.1. Okres przed I wojną światową
Bydgoszcz5
Pierwsza linia tramwajowa zaczęła kursować w 1888 r. Połączyła
ona dworzec kolejowy z położonym na przeciwnym brzegu Brdy
Starym Miastem.Powstała kilka
lat później druga linia, również
o przebiegu południkowym, biegła od ul. Gdańskiej do Zbożowego Rynku.
W 1898 r. wydłużono istniejące
linie tramwajowe do ulicy Toruńskiej oraz do przedmieścia na
Okolu i znajdującej się tam stacji
kolei wąskotorowej do Koronowa.
W latach 1900-1901 wubudowano równoleżnikową trasę, łączącą
przedmieścia Wilczak i Wielkie
Bartodzieje. Linia ta biegła ulicą
Jagiellońską, omijając od północy
Stare Miasto.

W XIX w. Bydgoszcz, znajdująca się w państwie pruskim,
była stolicą obwodu regencyjnego oraz siedzibą wielu
ważnych pruskich urzędów. Posiadała ponadto garnizon
wojskowy.
27 lipca 1851 r. Bydgoszcz uzyskała połączenie kolejowe
z Poznaniem: uruchomiono wówczas linie Bydgoszcz-Krzyż.
Rok później otwarto połączenie do Gdańska, a w 1857 r. do
Królewca. W 1862 r. otwarto kolej warszawsko-bydgoską,
a w 1872 r. linię do Poznania przez Inowrocław. Połączenia
te umożliwiły dostęp do rynku niemieckiego oraz Królestwa
Polskiego.
Powyższe fakty były przyczyną szybkiego rozwoju demograficznego i gospodarczego Bydgoszczy w II połowie XIX w.
W latach 1852-1900 liczba mieszkańców wzrosła z 14 tys.
do 52 tys., tj. o 271%.
Zbyt mała powierzchnia miasta była przyczyną dynamicznego
rozwoju przemysłowych przedmieść (między innymi Okola,
Bielawy, Bartodziejów). Liczba ludności przedmieść wzrosła
w latach 1852-1900 z 7 tys. do 35 tys., tj. o 400%.
Przyczynami ożywienia gospodarczego w drugiej połowie lat
90. XIX w. były: szybki rozwój gospodarczy całych Niemiec
i ożywienie w handlu z Rosją.
Na przełomie XIX i XX w. nastąpił znaczny rozwój bydgoskiego przemysłu (głównie drzewnego i maszynowego),
zlokalizowanego głównie wzdłuż Brdy. W okresie tym
nastąpiło także przesunięcie centrum miasta na lewy,
północny brzeg Brdy – w kierunku dworca kolejowego.

Kraków6
Tramwaje w Krakowie pojawiły się
w 1882 r., a pierwsza linia biegła
od mostu Podgórskiego przez

Rozwój Krakowa, powstrzymywany wskutek słabego uprzemysłowienia oraz ograniczeń, wynikających ze statusu miasta
fortecznego, nabrał przyśpieszenia w latach 90. XIX w. Jego

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. I oraz: Historia Bydgoszczy 1991; Jelonek 1956; Kabaciński
1980; Kotowski 1980, 1988; Kwiatek, Lijewski 1998; roczniki statystyczne GUS.
6
Źródło: opracowanie własne na podst. tab. VII oraz: Adamczyk 1997; Bromek 1968; Jelonek 1956;
Małecki 1994; Mroczka 1999; Mydel 1994; roczniki statystyczne GUS; Statystyka Miasta Krakowa 1936.
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Kazimierz, Stradom do Rynku
Głównego i następnie do Kleparza
i dworca kolejowego. Łączyła ona
zatem wszystkie dawne ośrodki miejskie, wchodzące w skład
Krakowa, i docierała do granicy
Podgórza, będącego oddzielnym
miastem do 1915 r.
W 1896 r. zbudowano trasę tramwajową wzdłuż ul. Karmelickiej.
W 1902 r. (już po elektryfikacji
sieci, która nastąpiła w 1901 r.)
zbudowano linie wzdłuż ulic:
Długiej, Zwierzynieckiej i fragmentu Starowiślnej.
Około 1910 r. postanowiono zmienić dotychczasowy rozmiar torów
tramwajowych z wąskotorowych
(900 mm) na normalnotorowy.
Przebudowano część dotychczasowej sieci, uruchamiając (do 1917
r.) nowe połączenia z Salwatora
przez Pl. Wszystkich Świętych,
ul. Westerplatte, Lubicz i Topolową do Fortu Mogilskiego (dzisiaj:
Rondo) oraz z ul. Kamiennej przez
Długą, Rynek Główny, Starowiślną
do tzw. III mostu na Wiśle. Dalszą
rozbudowę wstrzymała I wojna
światowa i jej konsekwencje.
W 1917 r. wydłużono linię z ul.
Starowiślnej do Rynku w Podgórzu.
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przyczynami były m.in. ogólnonarodowa rola Krakowa jako
stolicy kulturalnej Polaków oraz budowa połączeń kolejowych. Pierwsze połączenie (z Mysłowicami) uzyskał Kraków
w 1847 r., a w 1856 r. przedłużono je w kierunku Tarnowa.
W 1884 r. zbudowano linię do Oświęcimia i Suchej Beskidzkiej, a dopiero w 1934 r.(!) połączono Kraków z Warszawą
i Kielcami przez Tunel. W latach 1869-1910 liczba ludności
wzrosła z 49,8 tys. mieszkańców do 161,9 tys., tj. o 225%.
Pojawiły się oznaki przekształcania się Starego Miasta
w ogólnomiejskie centrum usługowe, a sklepy, koncentrujące
się dotąd w Rynku Głównym, rozprzestrzeniły się, głownie wzdłuż ciągu ulic Grodzka-Floriańska. Wzrost liczby
ludności następował głównie w dzielnicach otaczających
Stare Miasto, gdzie niską zabudowę zastępowano typowo
miejską 3-4 kondygnacyjną. Na przedmieścia wypierany
był też przemysł (np. Zakłady Zieleniewskiego, pierwotnie
założone przy ul. św. Tomasza, od 1907 r. funkcjonowały
na Grzegórzkach). Przedmieścia rozwijały się też pod względem zabudowy i zaludnienia, jednak dopiero modernizacja
Twierdzy Kraków i odsunięcie pasa fortecznego dalej od
miasta pozwoliły na szybszy rozwój.
W latach 1909-1915 przyłączono do Krakowa 11 całych
(a kilka częściowo) gmin podmiejskich, w tym miasto Podgórze. Powierzchnia miasta wzrosła o 582%. Typowa gęstość
zaludnienia nowych dzielnic wynosiła około 1000-2000
osób na km2, podczas gdy w „starej” części miasta było to
ok. 20 tys. mieszkańców na km2.

Łódź7
W latach 1898-1900 wybudowano
w ul. Piotrkowskiej (pomiędzy pl.
Reymonta i pl. Kościelnym) linię
tramwajową wraz z odnogami do
cmentarzy przy ul. Srebrzyńskiej,
do ul. Pomorskiej i do dworców
kolejowych (Fabrycznego i Kaliskiego).
Osobno powołana firma ŁWEKD
(Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe) połączyła
w 1901 r. dwa wspomniane koń-

7

Choć prawa miejskie Łódź uzyskała w 1423 r., to cały
jej XIX-wieczny, szybki rozwój był związany z rewolucją
przemysłową i przemysłem włókienniczym. Wynikał on
z uznania Łodzi za „miasto fabryczne” oraz dogodnych warunków środowiska geograficznego dla rozwoju sukiennictwa
i płóciennictwa. Osady fabryczne rozplanowane zostały na
południe od Starego Miasta, głównie w dolinie rzeki Jasieni
– spowodowana tym rozciągłość południkowa miasta jest
uznawana za genezę ulicy Piotrkowskiej. W 1866 r. dotarła do
Łodzi odnoga kolei warszawsko-wiedeńskiej, a w 1903 r. przez
Łódź poprowadzono szerokotorową linię kolei warszawsko
-kaliskiej. Mimo szybkiego tempa rozwoju Łódź była mia-

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. VIII oraz: Basista 2001; Jelonek 1956; Koter 1975, 1988;
Kulesza 1984; Kwiatek, Lijewski 1998; Musiał, Michalski 1994; roczniki statystyczne GUS.
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ce głównej linii z podłódzkimi
miastami i osiedlami (Zgierzem,
Pabianicami, a nieco później
z Aleksandrowem i Konstantynowem).
Wskutek działań okupacyjnych
władz niemieckich zbudowano
kilka bocznic na terenie miasta
oraz linię podmiejską do Rzgowa
i Tuszyna.
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stem powierzchniowo niewielkim, co powodowało szybki
rozwój przedmieść i okolicznych miast (Rudy, Pabianic,
Zgierza, Chojen lub Bałut – te ostatnie były największą wsią
w Polsce – w 1915 r. liczyły bowiem 100 tys. mieszk.
Pierwsze duże poszerzenie miejskich granic nastąpiło
w 1915 r. Powierzchnia miasta wzrosła z 38,11 km2 do
58,75 km2. Do Łodzi włączono wówczas m.in. wspomniane
już Bałuty i Chojny. Inkorporacja ta była spóźniona: w jej
efekcie do Łodzi przyłączono tereny już zainwestowane,
najczęściej w sposób niezwykle chaotyczny.

Poznań8
Pierwsza linia tramwajowa, łącząca dworzec kolejowy z rynkiem Starego Miasta powstała
w Poznaniu w 1880 r. Do końca
XIX w. rozbudowano sieć w samym mieście, powstały również
linie w kierunku największych
przedmieść: Jeżyc, Wildy i Łazarza.
Po 1900 r., zagęszczając sieć
w „starym” mieście, zbudowano linię do Garbar i Śródki,
reaktywowano nieczynną trasę
tramwaju konnego do Pl. Wielkopolskiego.
Rozbudowano linie w przyłączonych do miasta przedmieściach:
na Wildzie do Zakł. Cegielskiego,
zbudowano też nowe trasy do
Sołacza i Grunwaldu.

8

Od końca XVIII w. miasto rozwijało się w kierunku wysokiej, zachodniej terasy Warty. Od połowy XIX w. można
zaobserwować przesuwanie się centrum miasta w kierunku
zachodnim od Starego Miasta.
W 1828 r. zaczęto budować system fortyfikacji, który wkrótce
objął całe miasto. Ów pas umocnień spowodował później
nadmierne zagęszczenie zabudowy w centrum i kłopoty
komunikacyjne.
W II poł. XIX w. Poznań zaczął się stosunkowo szybko
rozwijać, sprzyjała temu m.in. budowa linii kolejowych. Już
w 1848 r. Poznań uzyskał połączenie kolejowe ze Szczecinem a w 1856 z Wrocławiem. W latach 1870-79 zbudowano
trasy do Berlina, Torunia, Ostrowa Wlkp. i Piły, a później
jeszcze kilka linii lokalnych m.in. w 1905 r. linię do Wrześni, która obecnie stanowi fragment linii Berlin-Warszawa.
Pierwsza dzielnica przemysłowa powstała wzdłuż Warty.
W latach 1852-1900 liczba ludności Poznania wzrosła z 44 do
117 tys., tj. o 166%. Po 1870 r. zaczął się gwałtowny rozwój
przedmieść m.in. Jeżyc, Górczyna, Wildy i Łazarza, których
liczba ludności wzrosła (w latach 1871-1895) z 5,5 do 29 tys.,
tj. o 427%. Po 1890 r. powstały zespoły przemysłowe na
Wildzie i Jeżycach. Przedmieścia te zostały przyłączone do
miasta dopiero po zniesieniu twierdzy w 1902 r.
Zniesienie twierdzy uwolniło także (położone pomiędzy XIX
-wiecznym centrum a torem kolejowym) atrakcyjne tereny
budowlane – na tych terenach założono pas zieleni wraz
z tzw. „Ringiem” – szeroką, reprezentacyjną aleją, wokół
której wybudowano szereg reprezentacyjnych gmachów
(m.in. Zamek, Dyrekcję Poczty, Collegium Minus i Collegium
Maius, Teatr Wielki).
W 1907 r. przyłączono do miasta Sołacz i część Winiar. Na
terenie tym zbudowano duże osiedle willowe, a w dolinie Bogdanki założono park. W okresie tym zabudowa

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. IX oraz: Abt 1998; Jelonek 1956; Kędelski 1994; Kwiatek, Lijewski 1998; Mrugalska-Banaszak 1998; Nowak 1993; Ostrowska-Kębłowska 1994; roczniki
statystyczne GUS; Skuratowicz 1994.
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mieszkaniowa i przemysłowa rozwijała się także nadal
w zachodnich (Jeżyce) i południowych (Łazarz i Wilda)
dzielnicach miasta.

Szczecin9
Pierwsze linie tramwajowe otwarto
w Szczecinie w 1879 r. Połączyły
one centrum miasta z Nowym Miastem, przedmieściami: Łęknem,
Niebuszewem oraz położonymi
wzdłuż Odry ośrodkami przemysłowymi: Golęcinem, Drzetowem
i Grabowem (wówczas osobnym
miastem). Kilka lat później otwarta linia nadodrzańska połączyła
Stare Miasto (nieistniejące dziś),
dworzec kolejowy i osady przemysłowe położone wzdłuż Odry
aż do granicy Pomorzan.
W 1897 r. istniejącą sieć zeelektryfikowano. Pozwoliło to na
wydłużenie istniejących połączeń
i budowę nowych (m.in. do Niemierzyna oraz szeregu linii w
dzisiejszym Śródmieściu, w tym
okresie połączono trasę do Golęcina z trasą nadodrzańską przez
ul. Jana z Kolna).
Po 1903 r. powstały kolejne wydłużenia istniejących linii (np. na
Łęknie i Niemierzynie). Zbudowano nowe trasy do Cmentarza
Centralnego oraz dwie przez
Odrę do dzielnicy Portowej: do
ul. Gdańskiej przez most Długi
oraz na Łasztownię (przez nieistniejący dziś most w rejonie Trasy
Zamkowej).

9

Charakterystyczną cechą układu przestrzennego Szczecina
w I połowie XIX w. było, spowodowane istnieniem fortyfikacji, ograniczenie rozwoju miasta do obszaru Starego Miasta
i Łasztowni. Ponadto, już wtedy, dużą dynamiką rozwoju
charakteryzowały się przemysłowo-portowe przedmieścia nadodrzańskie: Grabowo (prawa miejskie w 1855 r.), Drzetowo,
Wik (rejon obecnego dworca kolejowego), Pomorzany.
Większe zmiany spowodowało wybudowanie linii kolejowych: już w 1843 r. do Berlina, a w trzy lata później do
Stargardu Szczecińskiego. Do końca XIX w. wybudowano
jeszcze kilka linii, m.in. w 1898 linię do Trzebieży – opasującą centrum od zachodu i północy. W latach 1843-1900
liczba ludności miasta wzrosła z 38,6 do 174,2 tys. mieszkańców tj. o ok. 351%. W tym samym czasie liczba ludności
największych przedmieść (Grabowa, Drzetowa i Niemierzyna) wzrosła z 3 do 35,8 tys., tj. o ok. 1093% (!).
Po 1843 r. wykupiono część fortyfikacji w południowej
części miasta, tworząc tzw. Nowe Miasto (obszar ograniczony ul. Potulicką i Owocową). Tutaj przez kilkanaście lat
koncentrowało się budownictwo mieszkaniowe.
Twierdzę szczecińską zlikwidowano ostatecznie w 1873 r.,
umożliwiając tym samym bardziej racjonalny rozwój Szczecina. W latach 1873-1914 miasto przeżywało ogromny boom
inwestycyjny. Mniej więcej do 1910 r. zagospodarowano wszystkie tereny poforteczne – powstało tu obecne Śródmieście
Szczecina. Cechą charakterystyczną układu przestrzennego
jest tu system gwiaździstych placów oraz prostych, okazale
skomponowanych ulic (mających ponad 50 m szerokości)
i krzyżujących się często pod kątem prostym. W skład tego
układu wchodzą także dawne drogi i place forteczne.
W 1900 r. do Szczecina przyłączono Grabowo wraz
z Drzetowem i Niemierzynem, a w 1911 r. przedmieścia
zachodnie (Niebuszewo, Pogodno, Łękno i Świerczewo).
Te ostatnie zaczęły się zabudowywać na przełomie XIX
i XX w. i – w odróżnieniu od dzielnic nadodrzańskich – była
to głównie zabudowa mieszkaniowa, jednorodzinna. Tuż
przed I wojną światową zwarta zabudowa miejska oparła
się o tory kolejowe wspomnianej linii do Trzebieży. W tym
samym okresie intensywnie rozwinęła się zabudowa przemysłowo-portowa na tzw. Międzyodrzu.

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. X oraz: Białecki 1992; Białecki 1998; Grzywacz 1998;
Jaskuła, Lisek, Michałowski 1998; Jelonek 1956; Kwiatek, Lijewski 1998; Latour, Lisek 1998; roczniki
statystyczne GUS; Stelmach 1994; Stępiński 1994; Włodarczyk 1994a, 1994b.
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Toruń10
W 1891 r. zbudowano pierwszą
linię w Toruniu. Łączyła ona
dworzec kolejowy (dzisiejszy
dworzec Miasto) przez Rynki: Nowomiejski i Staromiejski
z Przedmieściem Bydgoskim.
W 1902 r. otwarto linię z Rynku Staromiejskiego w kierunku
przedmieścia Mokre. W 1906 r.
wybudowano przedłużenie trasy
na Przedmieściu Bydgoskim,
a rok później linię na Przedmieście Chełmińskie.
W 1917 r. przedłużono trasę na
przedmieściu Mokre do dworca
kolejowego.

Leżący tuż przy granicy pruskiej Toruń był zdominowany
przez funkcje militarne. Po 1813 r. zbudowano tu potężny
zespół umocnień. Jednakże dzięki budowie linii kolejowych
(w latach 1861-62 zbudowano linię Kutno-Bydgoszcz,
będącą odgałęzieniem kolei warszawsko-wiedeńskiej;
w latach 1871-73 linię Olsztyn-Poznań, a później jeszcze
4 linie lokalne) oraz otwarciu pod koniec XIX w. rynku
rosyjskiego także funkcje gospodarcze miasta przeżywały
pewien rozwój. W latach 1843-1900 liczba ludności wzrosła
z 11 tys. do 29,6 tys., tj. o ok. 169%.
Lokalizacja przemysłu nawiązywała przede wszystkim do
przebiegu linii kolejowych i obejmowała głównie Przedmieście Jakubskie i Mokre, gdzie osiedlała się także ludność
biedniejsza.
Zabudowa mieszkaniowa koncentrowała się głownie na
Przedmieściach Chełmińskim oraz Bydgoskim, przy czym
to ostatnie zamieszkałe było przez najzamożniejszą część
mieszkańców Torunia. Wszystkie wspomniane przedmieścia
były odizolowane od śródmieścia (a także od siebie) szerokim pasem fortyfikacji.
Po 1891 r., wskutek modernizacji twierdzy, rozbudowane
zostały obiekty wojskowe. Oprócz ogromnych fortów tworzących zewnętrzny pas fortyfikacji, powstało szereg obiektów
towarzyszących. Koszary i szpitale zajęły m.in. cały obszar
pomiędzy Nowym Miastem, Mokrym i Przedmieściem Jakubskim (dzisiaj m.in. Wyższa Szkoła Oficerska).
Położony na prawym brzegu Podgórz był niewielką osadą
kolejową i garnizonową.
Na przełomie XIX i XX w. dokonano pewnych przekształceń
w zabudowie Starego Miasta, m.in. wyburzając częściowo
średniowieczne mury obronne i budując w tym miejscu
szereg reprezentacyjnych gmachów np.: budynek Teatru,
straży pożarnej, policji itp.
W 1906 r. włączono do miasta, osobne dotąd, przedmieścia,
w tym rejon dworca kolejowego w Podgórzu.
Dopiero I wojna światowa umożliwiła zniesienie twierdzy
(1918 r.), a tym samym bardziej racjonalny rozwój przestrzenny miasta.

Trójmiasto11
W 1873 r. otwarto, drugą w Polsce, linię tramwajową Gdańsk
-Wrzeszcz-Oliwa. Jej odcinek

Na przełomie XIX i XX w. Stary Gdańsk stracił część swoich
dotychczasowych funkcji. Port przesunął się do ujścia Wisły
(Nowy Port). Przemysł, pierwotnie zlokalizowany głównie na

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. XI oraz: Basista 2001; Fedorowicz 1993; Gregorkiewicz
1974, 1983; Jelonek 1956; Kwiatek, Lijewski 1998; Kwiatkowska 1973; roczniki statystyczne GUS.
11
Źródło: opracowanie własne na podst. tab. XII oraz: Cieślak, Biernat 1994;Gdynia 1999 w liczbach;
Gruszkowski 1998a, 1998b, 1998c; Jelonek 1956; Kwiatek, Lijewski 1998; rocznik statystyczny GUS;
Romanow 1998a, 1998b, 1998c, 1998d; Stankiewicz, Szermer 1958; Szermer 1971.
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podmiejski zlikwidowano w następnym roku z powodu konkurencji linii kolejowej. Odcinek
miejski połączył Stare Miasto (ale
linia kończyła się przed murami), dworzec kolejowy pasażerski
(dostępny od obecnej ul. 3 Maja)
i największe gdańskie przedmieście
– Wrzeszcz.
Rozwój Gdańska spowodował pod
koniec XIX w. budowę kolejnych
linii tramwajowych do Orunii,
Nowego Portu i Brzeźna, Oliwy
(nową trasą, odległą od linii kolejowej) oraz Siedlec. Rozbudowano
także układ linii w Śródmieściu
– ale tramwaje tam kursujące nie
cieszyły się dużym powodzeniem.
Gdańskie linie tramwajowe, budowane przez prywatne firmy, przekraczały często granice miasta i
obsługiwały rozwijające się przedmieścia. Pomimo przyłączenia do
Gdańska znacznych obszarów pod
koniec 1914 r. jeszcze 2 linie tramwajowe wybiegały poza granice
Gdańska, a jedna była całkowicie
podmiejska (Oliwa-Jelitkowo).
Z drugiej strony – niektóre przyłączone tereny nie doczekały się
połączenia tramwajowego przed
I wojną.
W 1903 r. powstało jednolite
przedsiębiorstwo tramwajowe.
W następnych latach rozpoczęto
optymalizację sieci, zakończoną
dopiero w okresie międzywojennym. Jedyna inwestycja tego
okresu w nowy obszar to wspomniana już linia do Jelitkowa.

Dolnym Mieście i Wyspie Spichrzów, zaczął się rozbudowywać na północ, w kierunku wyspy Ostrów. Budownictwo
mieszkaniowe intensywnie rozwijało się w śródmieściu
(poprzez zagęszczanie zabudowy) oraz na przedmieściach
– i to zarówno znajdujących się w granicach miasta
(Wrzeszcz, Nowy Port) jak i poza nimi (Orunia, częściowo
Siedlce). Dzielnica staromiejska zaczęła się przekształcać
w funkcjonalne centrum, zwłaszcza po ustanowieniu
Gdańska stolicą prowincji w 1878 r. Na potrzeby rozbudowującego się śródmieścia przeznaczono także tereny po
zniwelowanych pod koniec XIX w. umocnieniach gdańskiej
twierdzy (Wały Jagiellońskie, Podwale, Wałowa). Stosunkowo niewielki był wzrost ludności: w latach 1871-1900
liczba ludności wzrosła z 89 tys. mieszk. do 140,6 tys.,
tj. o ok. 58%.
Aż do 1902 r. nie zanotowano znaczących zmian w powierzchni miasta. Wzrosła dopiero w latach 1902-1914
z 20 km2 do 64,3 km2. Poza granicami miasta pozostała
Oliwa.
Żywiołowy i chaotyczny rozwój Gdańska przekształcił się
w początkach XX w. w planowy. W nowo przyłączonych
osadach rozbudowywano infrastrukturę, porządkowano
zabudowę, włączając je tym samym w organizm miejski
nie tylko formalnie. Uwarunkowania fizycznogeograficzne
sprawiły że intensywny rozwój dotyczył głównie dzielnic
na północ i północny zachód od Starego Miasta. Zabudowa
mieszkaniowa powstawała głównie we Wrzeszczu, gdzie także zbudowano w latach 1900-1904 Politechnikę Gdańską.
Przemysł rozwijał się nadal na wyspie Ostrów oraz zajął
tereny na zachód od niej (Młyniska) i na południowy-wschód
(Przeróbka).

Warszawa12
Pierwsza linia tramwajowa w Warszawie powstała w 1866 r. Połączyła ona dworzec kolei war-

12

W XIX w. rozpoczął się wielkomiejski rozwój tego miasta,
wywołany m.in. uprzemysłowieniem i zbudowaniem połączeń kolejowych. Kolej warszawsko-wiedeńska dotarła

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. XIII oraz: 130 lat statystyki Warszawy, 1994; Drozdowski
1990; Jelonek 1956; Kieniewicz 1976; Kwiatek, Lijewski 1998; Lijewski, Koziarski 1995; Nietykasza,
Pruss 1973; roczniki statystyczne GUS; Warszawa wczoraj, dziś i jutro 1997.
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szawsko-wiedeńskiej (znajdujący
się w miejscu dzisiejszej stacji
Śródmieście) z centrum miasta (Krakowskim Przedmieściem
i Pl. Zamkowym), a następnie,
poprzez most Kierbedzia i Pragę z dworcem kolei warszawsko-petersburskiej, Wileńskim,
uruchomionym 18.05.1862 r.,
oraz dworcem kolei warszawsko
-brzeskiej, Wschodnim, uruchomionym w 1866 r. Linia ta była
przeznaczona głównie do obsługi
ruchu tranzytowego pasażerów
kolei, chcących przesiąść się
w Warszawie. Jej znaczenie
zmalało po oddaniu do użytku
pod koniec lat 70. XIX w. kolei obwodowej (przez dworzec
Gdański).
W 1882 r. uruchomiono nowe
linie tramwaju konnego. Oprócz
dotychczasowej, powstały linie
łączące dworzec Gdański i Muranów z Rogatkami Mokotowskimi
przez Starówkę i Nowy Świat;
oraz Śródmieście z dzielnicami
zachodnimi. Linia na Wolę początkowo kończyła się u zbiegu
ulic Wolskiej i Młynarskiej, przy
ówczesnych granicach miasta.
W latach 1906-1908 trakcję konną zastąpiła trakcja elektryczna.
Dokonano wtedy też rozbudowy
sieci, głównie w dzielnicach
zachodnich i na Muranowie oraz
przełożenia kilku linii, m.in. z ul.
Podwale na Miodową. W 1913 r.
zrealizowano ostatnią przedwojenną inwestycję, uruchamiając
krótkie przedłużenie linii na
Woli.
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do Warszawy w 1845 r. (dworzec powstał na ówczesnych
peryferiach miasta, w rejonie dzisiejszego skrzyżowania ulicy
Marszałkowskiej i Alej Jerozolimskich). W latach 1862-66
uruchomiono połączenia kolejowe w kierunku Wilna i Brześcia, a w 1877 r. Warszawa uzyskała połączenie z Lublinem
i Gdańskiem. W latach 1850-1900 ludność Warszawy wzrosła z 164 tys. do 686 tys. mieszkańców, tj. o 318%.
Zbudowana po upadku powstania listopadowego Cytadela
uniemożliwiała rozwój miasta w kierunku północnym, dlatego miasto rozwijało się głównie w kierunku zachodnim
i południowo-zachodnim. Nowe dzielnice powstawały
z przekształcanych jurydyk, domy budowano na pustych
dotąd parcelach. W latach 1889-1900 tylko nieznacznie
powiększono obszar miasta i już na przełomie XIX i XX w.
zwarta zabudowa dotarła do ówczesnych jego granic.
W XIX w. wykształciło się, położone na południe od Starówki, wielkomiejskie centrum usługowe. W rejonie tym
znajduje się szereg reprezentacyjnych gmachów m.in.
Teatr, Uniwersytet, Belweder. Centrum miasta przesunęło
się jeszcze bardziej w kierunku południowo-zachodnim, po
otwarciu dworca kolei warszawsko-wiedeńskiej.
Lokalizacja przemysłu nawiązywała do przebiegu linii kolejowych. Największym skupiskiem przemysłu była ówczesna
zachodnia część miasta. Drugi był Muranów – dzielnica
żydowska o charakterze przemysłowo-handlowym. Przemysł lokalizowany był także na Powiślu. Po zniwelowaniu
okopów (1875 r.) zaznaczył się rozwój przemysłu i ludności także na przedmieściach, zwłaszcza na Woli, Ochocie
i Mokotowie.
Przebieg ulic nawiązywał głównie do przebiegu dawnych
dróg podmiejskich (ul. Twarda, Leszno), wytyczono też
nowoczesne założenia placów i ulic m.in.: Aleje Jerozolimskie.
Po 1862 r. szybciej zaczęła rozwijać się także Praga, głównie
jako dzielnica przemysłowo-mieszkaniowa.
Rozwój Warszawy był hamowany przez liczne ograniczenia
forteczne. Dlatego niezwłocznie po zniesieniu owych ograniczeń (1911 r.) władze miejskie wystąpiły z planami przyłączenia przedmieść do miasta. Zamierzenia te spotkały się
jednak ze sprzeciwem władz rosyjskich. Niemcy zaś, którzy
opanowali Warszawę w 1915 r., nie tylko poparli te projekty,
ale wymusili także przyśpieszenie działań inkorporacyjnych
i już w 1916 r. nastąpiło przyłączenie do Warszawy szeregu
przedmieść. Obszar miasta zwiększył się blisko 3,5-krotnie,
a liczba ludności o około 14%. Przedmieścia przyłączone
w 1916 r. cechował ogromny chaos budowlany. Jednym
z pierwszych podjętych zadań było opracowanie przepisów
i planu regulacyjnego Warszawy.
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Wrocław13
Tramwaje konne ruszyły ulicami
Wrocławia w 1877 r. Pierwsze
trasy biegły z Rynku w pięciu
kierunkach: do dworca Nadodrzańskiego, Pl. Strzegomskiego, Borku (dzisiaj: Krzyki), oraz
przez Przedmieście Oławskie
do Szczytnik (ZOO) oraz do Nowej Bramy Oławskiej. W latach
1884-85 zbudowano linię okólną, komunikacja tramwajowa
dotarła do dworca Głównego.
W 1893 r. inne przedsiębiorstwo rozpoczęło budowę sieci
tramwajów elektrycznych. Nowe
trasy połączyły Grabiszyn (znajdujący się wtedy poza granicami
miasta), Rakowiec i Szczytniki
(most Szczytnicki). Przedsiębiorstwo to, chcąc przeprowadzić
swoje trasy przez Stare Miasto, musiało wybudować tam
nowe torowiska, niezależne od
dotychczas istniejących (m.in.
w ul. Kościuszki, Odrzańskiej,
Kotlarskiej). Stało się to przyczyną dużego zagęszczenia tras
w śródmieściu Wrocławia.
W 1901 r. zelektryfikowano sieć
tramwajów konnych. Aby rozwój
sieci tramwajowej był zgodny
z potrzebami Wrocławia, także
miasto zbudowało własne tory.
Pozwoliło to w ciągu kilkunastu
lat objąć komunikacją tramwajową, prawie całe miasto, a linia
do Osobowic wykraczała nawet
poza nie.

13

W II połowie XIX w. Wrocław był prężnie rozwijającym
się ośrodkiem usługowo-przemysłowym z rozwiniętym
przemysłem włókienniczym, metalowym i spożywczym.
Bardzo przyczynił się do tego wczesny i intensywny rozwój
połączeń kolejowych: jeszcze w I połowie XIX w. Wrocław
uzyskał połączenie kolejowe z Berlinem i Górnym Śląskiem,
wkrótce też z Poznaniem i Dreznem. Rozbudowano także
bardzo gęstą sieć połączeń lokalnych.
W początkach XIX w. zlikwidowano fortyfikacje miejskie.
Mimo to miasto było niezbyt rozległe: powierzchnia Wrocławia powiększyła się z 30 km2 w 1868 r. do 49,2 km2
w 1911 r. Przyczyną rozwoju transportu publicznego był
przede wszystkim wzrost ludnościowy: od 1842 do 1871 r.
liczba ludności wzrosła ze 100 do 204 tys. mieszkańców,
a do 1914 do 542,6 tys. (tj. o 443%).
W II połowie w. XIX Stare Miasto zaczęło przekształcać się
w ogólnomiejskie centrum usługowe, rozwijał się handel,
wybudowano liczne reprezentacyjne gmachy. W tym czasie nowe dzielnice mieszkaniowe i przemysłowe rozwijały
się na przedmieściach. Zakłady przemysłowe powstawały
w pobliżu Odry i linii kolejowych (przedmieścia zachodnie
Szczepin i Popowice oraz wzdłuż linii kolejowej na Górny
Śląsk). Zabudowa wielorodzinna dominowała w dzielnicach
zachodnich (Przedm. Mikołajskie), północnych (Ołbin) i
wschodnich (Przedm. Oławskie). Zabudowa luźniejsza, willowa przeważała w południowej części miasta. Pod koniec
XIX w. powstały również monumentalne założenia uliczne
(np. al. Powstańców Śląskich).
Mimo powiększenia obszaru miasta w latach 1897-1911,
nadal rozwijały się miejscowości podmiejskie. W samym
Wrocławiu zbudowano duże, nowoczesne obiekty, świadczące o randze miasta: m.in. Halę Targową (przy pl. Nankiera) i Halę Ludową (na Dąbiu).
Zaczynała się rozwijać dzielnica południowa – dla ludzi
bogatszych, więcej było tam budynków willowych lub
bardziej reprezentacyjnych.
Początkowo budownictwo mieszkaniowe koncentrowało się
w granicach miasta, jednak brak wolnych terenów spowodował konieczność ponownego powiększenia obszaru miasta.
Powiększenie takie planowano już w 1912 r., jednak udało
się je zrealizować ostatecznie w latach 1924-28.
W niektórych podwrocławskich gminach próbowano realizować tzw. „miasta-ogrody”, np. Karłowice, Biskupin.

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. XIV oraz: Antkowiak 1973; Jelonek 1956; Kwiatek,
Lijewski 1998; Ptaszycka 1956a, 1956b; roczniki statystyczne GUS.
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Komentarz
Pierwszą linię MTS (jeszcze wtedy konnego) otwarto w 1866 r. w Warszawie.
Biegła ona pomiędzy warszawskimi stacjami kolejowymi (Główną i Wschodnią), nie
mającymi wówczas innego połączenia. Można się domyślać, iż pierwotną funkcją
tej linii był przewóz pasażerów kolei do śródmieścia oraz pomiędzy stacjami. Funkcja
ta zresztą pojawiła się u zarania większości sieci MTS: spełniały ją m.in. pierwsze
linie w Krakowie (fot. 5), Poznaniu, Bydgoszczy, a także w mniejszych miastach
jak np. w Toruniu, Tarnowie, czy Cieszynie – te ostatnie powstały w XX w., kiedy
przydatność MTS dla wewnątrzmiejskich przewozów osobowych nie podlegała
już dyskusji14. Niewątpliwie wspomniana pierwotna funkcja linii MTS wynikała
z ostrożności przedsiębiorców, inwestujących w ten rodzaj transportu. Kiedy powstawały pierwsze takie linie, nie było jeszcze jasne, czy ludność miejska zechce

Fotografia 5. Tramwaje na skrzyżowaniu pod Dworcem Głównym w Krakowie, około 1930 r.
Photo. 5. Trams in the crossroads by the Main Railway Station in Cracow, about 1930
Źródło: Polaczek-Kornecki, 1930, ilustracja nr 12.
14

Takie linie, łączące odległe dworce kolejowe z centrami miast, powstawały także w bardzo małych
ośrodkach, a niektóre istnieją do dziś (Pleszew, Krośniewice), lecz traktowane były i są do dziś jako
koleje (wąskotorowe).
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z nich korzystać. Doświadczenia linii
omnibusowych nie zawsze zresztą
były zadowalające.
Inną, także pierwotną funkcją
linii MTS był dowóz mieszkańców
miast w tereny rekreacyjne. Taką
funkcję spełniały m.in. pierwsze
linie we Wrocławiu (do ZOO) i Bielsku (do Lasku Cygańskiego). Zresztą
aż do I wojny światowej przewozy
w niedziele i święta były większe,
niż w dni powszednie.
Wkrótce jednak komunikacja
tramwajowa okazała się na tyle wygodna i opłacalna, że przystąpiono
do rozbudowy istniejących sieci,
które w niedługim czasie objęły
swoim zasięgiem większość ówczesnych terytoriów miast – jeszcze
stosunkowo niewielkich, zwłaszcza,
że wiele miast pełniło wtedy również funkcje militarne (twierdze), co
dodatkowo ograniczało ich rozwój
Fotografia 6. Tramwaje na Rynku Głównym
przestrzenny.
w Krakowie, około 1929 r.
Układy przestrzenne sieci MTS
Photo. 6. Trams in the Main Market Square
in Cracow, about 1929
kształtowały się najczęściej według
następującego schematu. Główne
Źródło: Polaczek-Kornecki, 1930, ilustracja nr 5.
skrzyżowanie linii (punkt przesiadkowy) zlokalizowane było w ścisłym
centrum miasta (często był to rynek staromiejski – fot. 6), skąd promieniście rozchodziły się tory, zmierzające w stronę głównych dzielnic mieszkaniowych oraz do
dworca kolejowego. Trasy obwodowe, mogące odciążyć centrum układu, istniały
tylko w największych miastach (Wrocławiu i Warszawie). Wyjątkowy był układ
łódzki, gdzie zamiast jednego skrzyżowania występował ciąg „miejsc przesiadkowych” wzdłuż głównej ulicy miasta (Piotrkowskiej), zakończony dwoma stacjami
tramwajów podmiejskich (w rejonie Pl. Kościelnego i Pl. Reymonta).
Dążenie do uporządkowania układów urbanistycznych, zwłaszcza na niezwykle chaotycznie rozbudowujących się przedmieściach, zaowocowało rozszerzeniem, na przełomie XIX i XX w., granic wielu miast (w Warszawie udało się
to dopiero podczas I wojny światowej). W skład miast weszły zatem najbardziej
zurbanizowane przedmieścia. Oprócz chaotycznej zabudowy cechował je brak
urządzeń komunalnych. Włączenie tych obszarów nie wywołało jednakże dynamicznego rozwoju sieci MTS, gdyż:

2. Rozwój przestrzenny miejskiego transportu szynowego w Polsce

49

– charakteryzowały się one zbyt małą gęstością zaludnienia oraz zbyt niskimi
dochodami ludności, nie gwarantującymi zysku przedsiębiorstwom transportowym
– wybuch I wojny światowej znacznie ograniczył inwestycje na rzecz MTS
– najbardziej rozwinięte przedmieścia często już wcześniej posiadały połączenia
tramwajowe z miastem.
W tym najwcześniejszym okresie rozwoju sieci MTS wyraźny był wpływ
struktury przestrzennej miasta na kształtowanie się układu sieci transportowej.
Natomiast rozwój sieci tramwajowej prawie nie wpłynął na rozwój przestrzenny miasta. Było to skutkiem wspomnianego już małego zainteresowania takimi
inwestycjami przez przedsiębiorstwa tramwajowe w obszarach słabo zagospodarowanych. Nowe linie doprowadzano jedynie do obszarów już rozwiniętych.

2.2.2. Okres międzywojenny
Bydgoszcz15
W latach 30. XX w. powstała
trasa łącząca ulicę Gdańską z
Bielawami.

W wyniku I wojny światowej w Bydgoszczy nie zanotowano
większych strat materialnych. Została ona jednak zdegradowana pod względem administracyjnym: ze stolicy regencji
stała się miastem powiatowym w województwie poznańskim,
a od 1938 r. – pomorskim.
Starania władz miejskich o włączenie przemysłowych przedmieść w skład miasta (prowadzone jeszcze przed I wojną
światową) przyniosły wreszcie efekt w 1920 r.: do miasta
przyłączono 18 gmin podmiejskich o pow. 57 km2. Budowa
i rozbudowa portu w Gdyni oraz budowa (przecinającej
Bydgoszcz) Magistrali Węglowej to główne czynniki rozwoju
gospodarczego miasta w czasach II Rzeczypospolitej. Rozwój
ten był przerwany jedynie kryzysem w latach 1929-34.

Kraków16
W latach 20. XX w. przedlużono
dwie istniejące linie: normalnotorową w Podgórzu do dzisiejszego
Ronda Matecznego oraz wąskotorową od Parku Krakowskiego
do Łobzowa.
Następne inwestycje zrealizowano dopiero po przezwyciężeniu
kryzysu, wydłużając w latach 30.
pięć spośród istniejących tras,
m.in. do Cmentarza Rakowic15
16

Źródło jak w przyp. 5.
Źródło jak w przyp. 6.

Po I wojnie światowej Kraków pozostał jednym z głównych
ośrodków naukowych i administracyjnych Polski. Zbudowano szereg nowych gmachów na potrzeby uczelni i urzędów.
Ponieważ w ukształtowanym już i ciasno zabudowanym
śródmieściu brakowało miejsca, nowe budynki stawiano
w zachodniej dzielnicy miasta, wzdłuż (zbudowanych
w miejscu kolei obwodowej) Alej Trzech Wieszczów. Powstały tam m.in. budynki AGH i Biblioteki Jagiellońskiej
– zaczątek dzielnicy akademickiej.
Poprawiły się warunki funkcjonowania przemysłu. Nowe
zakłady lokalizowano głównie w dzielnicach wschodnich
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kiego i Podgórskiego, do granic
miasta i podmiejskich wsi Bronowice i Łagiewniki. Przebudowano wtedy także linię bronowicką
na normalnotorową.
Tuż przed wojną zdołano uruchomić trasę w ul. św. Gertrudy.
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(Grzegórzki) i południowych (Płaszów, Podgórze) oraz
w podmiejskich gminach (Łagiewniki, Borek Fałęcki).
Budownictwo mieszkaniowe rozwijało się głównie w nowo
przyłączonych dzielnicach zachodnich, a także w niektórych gminach podmiejskich (m.in. Bronowicach Małych,
Rakowicach).
Nie dokonano natomiast, mimo istniejących planów, znaczącego powiększenia obszaru miasta. Przyłączono jedynie
niewielkie tereny w rejonie Woli Duchackiej i Olszy.

Łódź17
W omawianym okresie znacznie rozbudowano łódzką sieć
tramwajową: powstały wówczas
nowe połączenia z przyłączonymi w czasie wojny terenami
(m.in. Zarzew, Chojny i Bałuty),
ukończono budowę drugiej trasy
N-S (ul. Kilińskiego). Trasy podmiejskie wzbogaciły się jedynie
o linię z Konstantynowa do Lutomierska.

Mimo zahamowania rozwoju przemysłowego, Łódź okresu
międzywojennego należała do najbardziej uprzemysłowionych i najgęściej zaludnionych miast Polski. Zyskała nowe
funkcje: administracyjne (została stolicą województwa,
diecezji rzymskokatolickiej), komunikacyjne i usługowe.
Jednakże poziom życia mieszkańców był jednym z najniższych wśród polskich miast. Nowe osiedla mieszkaniowe
powstają na Stokach, Karolewie, Polesiu Konstantynowskim i Chojnach, a dzielnice willowe m.in. na Julianowie
– część z tych lokalizacji znajdowała się jednak już poza
granicami miasta.

Poznań18
W okresie międzywojennym zbudowano niewiele tras: do Łazienek przy ul. Jordana, wydłużono
tory na Grunwaldzie, Wildzie (do
Dębca), Jeżycach (do Ogrodów
i ul. Polnej) i Sołaczu (do koszar
wojskowych i ul. Bonin).
Warto wspomnieć o wybudowanych w latach 1928/29 trasach
do PeWuKi (Powszechnej Wystawy Krajowej), zlikwidowanych
jednakże jeszcze przed II wojną
światową.

17
18

Źródło jak w przyp. 7.
Źródło jak w przyp. 8.

Kolejne przyłączenie nowych terenów do miasta miało
miejsce w 1925 r. W odróżnieniu od poprzednio przyłączanych przedmieść nie były one wcześniej intensywnie
użytkowane. Powierzchnia użytków technicznych zmalała
z 63,1% do 30,5%. W dzielnicach prawobrzeżnych trzeba było zresztą przeprowadzić prace ziemne, związane
z likwidacją umocnień twierdzy pruskiej, oraz usypać wały
przeciwpowodziowe Warty i zbudować infrastrukturę.
Brak tej ostatniej był główną przyczyną słabego rozwoju
wschodnich i północnych dzielnic Poznania w tym okresie.
Rozbudowano jedynie położone na północnych i południowych krańcach prawobrzeżnej części miasta dzielnice
przemysłowe (Starołęka, Główna).
Zabudowa mieszkaniowa rozwijała się w tym okresie
głównie w południowych i zachodnich częściach Poznania
(Wilda, Dębiec, Górczyn, Grunwald). Budowano przeważnie
niewielkie osiedla i domy jednorodzinne.
W 1928 r. zorganizowano w Poznaniu Powszechną Wystawę
Krajową. Zlokalizowano ją na ekstensywnie wykorzysty-
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wanych terenach w południowo-zachodniej części miasta,
położonych w pobliżu dworca kolejowego. Powstało wtedy
szereg monumentalnych gmachów i obiektów użyteczności
publicznej (m.in. Dw. Zachodni, Stadion Miejski). Tereny
targowe obejmowały m.in. dzisiejsze tereny wystawowe
Targów Poznańskich a także Park Kasprowicza.
Poznań stał się w tym okresie jednym z najbardziej „zielonych” miast w Polsce: założono szereg parków, zaprojektowano zachodni klin zieleni.

Szczecin19
W latach 20. wykonano szereg
inwestycji w rejonie dzielnic
przemysłowo-portowych. Trasę
w ul. Gdańskiej wydłużono aż
na prawy brzeg Odry (do lotniska
na Dąbiu). Przebudowano trasę
do Golęcina (omijając tereny
stoczni) wydłużając ją także do
Gocławia.
Wydłużono trasę na Niebuszewie
(do dw. kolejowego) i Łęknie (do
Pogodna). Zbudowano nowe trasy
na ul. Mickiewicza do Krzekowa
oraz na ul. Powst. Wielkopolskich (do szpitala na Wzgórzu
Hetmańskim).

W okresie tym zabudowa wielkomiejska i przemysłowa
koncentrowały się w obszarze już omówionym. Nowe
domy i zabudowania przemysłowe lokalizowano na pustych
działkach. Większym obszarem budownictwa jednorodzinnego stały się w tym czasie Gumieńce (budowały tu m.in.
spóldzielnie robotnicze) oraz Łękno i Pogodno (poza torem
kolejowym), zamieszkałe przez bogatszych szczecinian.
Ponadto budownictwo jednorodzinne i przemysłowe rozwijało się (w nieco chaotyczny sposób) poza granicami administracyjnymi, głównie w Pomorzanach, Dąbiu, Żelechowej,
Golęcinie i Policach. Skłaniało to władze miejskie (od 1923 r.)
do starań o włączenie tych terenów do miasta. Udało się to
zrealizować w 1939 r. Przyłączono wówczas do Szczecina
pas osiedli nadodrzańskich oraz szereg miejscowości po
wschodniej i zachodniej stronie miasta (m.in. miasta Dąbie
i Police). Obszar miasta wzrósł blisko sześciokrotnie.

Toruń20
W okresie tym dokonano przebudowy tras w rejonie pl. Rapackiego. Wybudowano też fragment
dzisiejszej obwodnicy Starego
Miasta na odcinku pl. Rapackiego-Chełmińska.
Poza centrum wybudowano linię
do Dworca Głównego, położonego na lewym brzegu Wisły oraz
trasę na Przedmieście Jakubskie.
Wydłużono nieco trasę w ul. Chełmińskiej.

19
20

Źródło jak w przyp. 9.
Źródło jak w przyp. 10.

Po wojnie Toruń został stolicą województwa pomorskiego.
Fakt ten, a także likwidacja granicy, spowodował szybki
rozwój miasta. W rejonie śródmieścia i Przedmieścia Bydgoskiego wybudowano szereg reprezentacyjnych gmachów m.in.
budynki dyrekcji Lasów Państwowych i PKP oraz Starostwo
(obecnie Collegium Maius UMK). Główny nacisk położono
na zintegrowanie przestrzenne chaotycznie zabudowanych
przedmieść.
Budownictwo mieszkaniowe rozwijało się nadal głównie
na Przedmieściach Bydgoskim i Chełmińskim, z kolei
Mokre było przykładem zabudowy biednej i chaotycznej.
Nowe inwestycje przemysłowe lokalizowano głównie na
Przedmieściach Jakubskim i Bydgoskim. W tym ostatnim
przypadku zakłady chemiczne („Polchem”) zlokalizowano na
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zachodnich krańcach tej dzielnicy, w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej.
W 1938 r. przyłączono do Torunia resztę miasta Podgórz,
(lewobrzeżną część dzisiejszego obszaru miasta).

Trójmiasto21
Okres międzywojenny nie zaznaczył się większą rozbudową sieci
tramwajowej. Zakończono przebudowę układu komunikacyjnego
w śródmieściu, przeniesiono trasę
do Nowego Portu z ul. Wiślnej
na al. Marynarki Polskiej (zmianę
tę wymusił rozbudowujący się
przemysł).
Nowymi inwestycjami były trasy
do lotniska na Zaspie i na Stogi.

W okresie międzywojennym Gdańsk wraz z szeregiem okolicznych miejscowości (m.in. Sopotem) wchodził w skład
Wolnego Miasta. W celu ograniczenia chaotycznego rozwoju
przedmieść dokonano (w 1926 i 1933) kolejnych powiększeń
obszaru miasta.
W okresie tym zabudowa mieszkaniowa najintensywniej rozwijała się w Siedlcach, Oruni i Olszynce. Nowe domy powstały
również w Suchaninie i Oliwie. We Wrzeszczu nowe dzielnice
mieszkaniowe powstały w północnej części, w rejonie ulic
Kościuszki i Hallera, oraz w Strzyży Górnej, przy ul. Wojska
Polskiego. Po doprowadzeniu linii tramwajowej ożywiły się
Stogi i Przeróbka.
Rozbudowie uległ port gdański, głównie na terenach położonych na wschód od wyspy Ostrów. Szereg mniejszych
zakładów zlokalizowano także wzdłuż linii kolejowej
Wrzeszcz-Oliwa.
Należy wspomnieć o przebudowie układu komunikacyjnego;
m.in. powstała wówczas tzw. Wielka Aleja (al. Zwycięstwa) do
Wrzeszcza i al. Marynarki Polskiej. Obie wyposażono także
w wydzielone torowiska tramwajowe.
Wyłączenie Gdańska spod polskiej jurysdykcji wywołało konieczność budowy nowego portu – przede wszystkim dla celów
marynarki wojennej. W 1920 r. podjęto decyzję o budowie
portu i miasta w Gdyni. W 1938 r. Gdynia liczyła ok. 122 tys.
mieszkańców, a wielkość przeładunków w porcie gdyńskim
była większa niż w Gdańsku.

Warszawa22
Natychmiast po wojnie przystąpiono do kontynuowania rozbudowy sieci tramwajowej. Pierwszą nowo otwartą trasą (jeszcze w
1918 r.) była trasa na Solcu.
Wkrótce przystąpiono do wydłużania tras i budowy nowych na
terenach przyłączonych do miasta
w 1916 r. Nowe trasy zbudowano

21
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Źródło jak w przyp. 11.
Źródło jak w przyp. 12.

Po I wojnie światowej Warszawa została stolicą odrodzonego
państwa. Jednocześnie była miastem o stosunkowo niskim
standardzie życia, zwłaszcza na tle miast w dawnych zaborach pruskim i austriackim. Te dwa fakty były czynnikami
wielkiego rozwoju Warszawy w okresie międzywojennym.
Warszawa stała się centrum handlowym i finansowym.
Około 90% handlu i większość banków skoncentrowała
się w dzielnicy śródmiejskiej, którą wyznaczały ulice:
Marszałkowska, Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie oraz
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m.in. na Żoliborzu, Woli, Okęciu,
Mokotowie i w prawobrzeżnym
Grochowie, Targówku i Bródnie.
W okresie tym zbudowano także
obwodnicowe trasy w ul. Okopowej oraz na Moście i al. Poniatowskiego. Kilka linii wychodziło
poza granice ówczesnego miasta
(trasy na Okęcie, Wilanów i Bemowo) – co dowodzi znacznego
rozwoju strefy podmiejskiej w tym
okresie. Był on także przyczyną
budowy EKD (Elektrycznej Kolei
Dojazdowej, dziś: Warszawskiej).
Trasa ta biegła z centrum miasta
przez Szczęśliwice, Pruszków do
Grodziska Mazowieckiego. Linia
ta była wówczas porównywalna z tramwajami podmiejskimi
w Łodzi i tramwajami dąbrowskimi (m.in. ten sam tabor).
Wspomnieć należy także o przebudowie węzła kolejowego: w
latach 1919-33 zbudowano (częściowo w tunelu) zelektryfikowaną linię średnicową, a następnie
przystąpiono do budowy nowego dworca głównego i elektryfikacji całego węzła.
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plac Krasińskich. Funkcje stołeczne spowodowały rozwój tej dzielnicy, zarówno jakościowy jak i przestrzenny. Powstało tam wiele gmachów państwowych (Sejm,
budynki ministerstw), uczelnie wyższe (gmach SGH)
a także Muzeum Narodowe. Centrum usługowym była,
także położona na północny-zachód od Starego Miasta,
dzielnica żydowska, zwłaszcza rejon Nalewek. Z kolei
hurtownie, składy i magazyny koncentrowały się zwłaszcza
przy obwodowej linii kolejowej (rejon Dworca Gdańskiego,
Koło, Bródno).
Nastąpił także rozwój przemysłu. Nadal rozwijały się niektóre spośród dotychczasowych dzielnic przemysłowych
(m.in. na zachód od Śródmieścia i Praga – zwłaszcza na
Kamionku). Jednakże większość nowych lokalizacji przemysłowych dotyczyła przedmieść. Najbardziej dynamicznie
rozwijała się pod tym względem Wola – korzystnie położona
przy obwodowej linii kolejowej. Nowe zakłady przemysłowe (oraz osiedla mieszkaniowe) powstały na Okęciu oraz
wzdłuż dawnej kolei warszawsko-wiedeńskiej (Włochy,
Ursus, Pruszków). W okresie tym powstała także dzielnica
przemysłowa na Żeraniu.
Budownictwo mieszkaniowe koncentrowało się w latach
20. przede wszystkim na szeroko rozumianym obszarze
Śródmieścia Warszawy, gdzie powstało ok. 80% wszystkich
mieszkań. W latach 30. aktywność budowlana największa
była na dawnych przedmieściach Warszawy. Stało się to
możliwe po uzbrojeniu tych terenów i doprowadzeniu
tam komunikacji publicznej – głównie tramwajów, ale
też i autobusów. Zabudowa willowa rozwijała się przede
wszystkim na Mokotowie i Żoliborzu (zabudowa terenów
północnych stała się możliwa dzięki likwidacji Cytadeli),
a w Warszawie prawobrzeżnej – na Saskiej Kępie. Z kolei
na Żoliborzu, Kole, Ochocie, Mokotowie, Grochowie, Targówku i Pelcowiźnie dominowało budownictwo biedniejsze,
spółdzielcze lub czynszowe. Ponadto w mieście istniało
kilka osiedli zabudowy substandardowej (Annopol, Żoliborz).
Rozwijała się także strefa podmiejska.

Wrocław23
W okresie międzywojennym kontynuowano dotychczasowy kierunek rozwoju sieci tramwajowej.
Wydłużano istniejące linie (m.in.
do Sępolna, Tarnogaju, Kuźnik,
Biskupina).
Z kolei połączenie wrocławskich
przedsiębiorstw tramwajowych
umożliwiło uporządkowanie ko-

23

Źródło jak w przyp. 13.

Rozwój Wrocławia jako stolicy Śląska zaowocował zbudowaniem na przełomie lat 20. i 30. szeregu monumentalnych
gmachów, m.in. Poczty Głównej czy domów towarowych
przy ul. Świdnickiej. Coraz wyraźniej zauważyć można
tendencję do przesuwania się centrum miasta w kierunku
południowych dworców kolejowych. W latach tych opracowano projekt sanacji śródmieścia Wrocławia m.in. wtedy
stworzono projekt trasy WZ (ul. Kazimierza Wielkiego),
zrealizowany dopiero w latach 70.

54

munikacji w śródmieściu: Zlikwidowano trasy dublujące się a inne
połączono, budując łącznice.
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Po pierwszej wojnie światowej zaczęto także budować osiedla mieszkaniowe, stosunkowo tanie, położone w zieleni na
obrzeżach miasta. Do osiedli takich zaliczyć należy m.in.
Sępolno, Grabiszyn i Popowice.
Jak już wspomniano wcześniej, w latach 1924-28 przyłączono do Wrocławia szereg gmin podmiejskich, m.in. Leśnicę
i Psie Pole. Miasto, dotychczas posiadające kształt wieloboku, zostało silnie rozciągnięte wzdłuż Odry. Tak znaczne
powiększenie obszaru miasta wynikało m.in. z koncepcji
„decentralizacji” miasta, co wymagało znacznych terenów
pod luźną zabudowę mieszkaniową.

Komentarz
Istniejąca niechęć przedsiębiorstw tramwajowych do inwestowania stała
oczywiście w sprzeczności z próbami planowego rozwoju miast, podejmowanymi
przez ich zarządy. Stało się to widoczne szczególnie po kolejnych rozszerzeniach
granic miast. Wcześniej przyłączano przede wszystkim tereny już zainwestowane, jednak w latach 20. i 30. XX w. inkorporowano także obszary dotąd słabo
zagospodarowane lub nawet w ogóle niezagospodarowane24 (por. Nowak 1993,
68-69). Doprowadzenie do nich linii transportowych, będące w istocie jednym
z warunków ich zagospodarowania, stało w oczywistej sprzeczności z krótkofalowymi interesami przedsiębiorstw tramwajowych. Doprowadziło to do wykupienia (w większości przypadków) pakietów kontrolnych tych firm przez miasta.
Opracowane następnie plany przestrzennego rozwoju miast zawierały propozycje
istotnych inwestycji w zakresie MTS, w tym zwłaszcza budowę nowych tras do
nowych dzielnic. Zastanawiano się również wtedy nad przebudową układów komunikacyjnych śródmieść, w których już wtedy pojawiły się konflikty pomiędzy
różnymi środkami transportu (fot. 7 – por. Kononowicz 1997, 32-33).
Do wybuchu II wojny światowej plany te zostały zrealizowane w niewielkim
zakresie. Wybudowano tylko niewielką część spośród planowanych przedłużeń.
W minimalnym stopniu dokonano przebudowy śródmieść – największa restrukturyzacja sieci tramwajowej, która miała miejsce we Wrocławiu, wynikała raczej
z połączenia niezależnych dotąd przedsiębiorstw tramwajowych i wynikającej
stąd likwidacji zbędnych, bo dublujących się połączeń.
Największych inwestycji w tym zakresie dokonano w Warszawie i Łodzi25.
Były one konieczne m.in. z powodu wspomnianego zapóźnienia w rozwoju MTS
na ziemiach zaboru rosyjskiego, a w Warszawie ponadto z faktu rozwoju funkcji
stołecznych. W latach 20. XX w. przystąpiono także w Warszawie do prac studialnych nad projektem kolei podziemnej.

W niektórych miastach powiększenia dokonano wcześniej (Kraków – 1909-15) lub później (Szczecin
– 1939 r.).
25
W Łodzi inwestycji tych dokonały prywatne spółki tramwajowe, co pozwala postawić pytanie
o zasadność przejmowania firm komunikacyjnych przez miasta.
24
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Fotografia 7. Plac Wszystkich Świętych w Krakowie już w okresie międzywojennym był bardzo
zatłoczony, około 1931 r.
Photo. 7. Overcrowded Wszystkich Świętych Square In Cracow, about 1930
Źródło: Polaczek-Kornecki, 1930, ilustracja nr 7.

Niemożność pełnej realizacji omawianych planów wynikała z wielu przyczyn.
Wśród najistotniejszych należy wymienić:
– zbyt małe (w stosunku do potrzeb) możliwości finansowe miast
– złą sytuację gospodarczą (zarówno Polski jak i Niemiec) w prawie całym okresie
międzywojennym
– pojawienie się alternatywnych środków transportu publicznego: autobusu i trolejbusu. Komunikacja autobusowa nie była wówczas tańsza od tramwajowej,
lecz stanowiła wielokrotnie mniejsze ryzyko inwestycyjne: autobusy można
było wykorzystać na dowolnej linii, a drogi i tak należało budować. W istocie
autobusy były używane do sprawdzenia ewentualnej przyszłej dochodowości
projektowanej linii tramwajowej.
W dalszym ciągu struktura miasta wyznaczała kierunki rozwoju sieci MTS.
Niemniej w tym okresie widoczny był także wpływ tych sieci na rozwój przestrzenny miast. Dzielnice dogodnie skomunikowane z pozostałymi częściami miasta
wykazywały bowiem bardziej dynamiczny rozwój zabudowy i zaludnienia.
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2.2.3. Druga wojna światowa i czas odbudowy (1939-1950)
Bydgoszcz26
Jeszcze w 1945 r. odbudowano
mosty i przywrócono komunikację tramwajową w całym
mieście.
Na przełomie lat 40. i 50. zbudowano krótkie trasy w północnej
części Bydgoszczy: do Szpitala
Wojewódzkiego (przy ul. Jurasza)
oraz wzdłuż ulicy Nakielskiej.

W wyniku II wojny światowej zginęło 25% mieszkańców.
Nie zanotowano natomiast licznych zniszczeń materialnych.
W lasach na południowy-wschód od Bydgoszczy Niemcy
założyli Fabrykę Materiałów Wybuchowych.
W 1945 r. Bydgoszcz została stolicą województwa pomorskiego (bydgoskiego). Ta polityczna niewątpliwie decyzja
(Bydgoszcz miała większe udziały pracujących w przemyśle
w strukturze zatrudnienia niż Toruń) przyczyniła się do
rozwoju miasta.

Kraków27
W latach 40. przełożono trasę
z ul. Kazmierza Wielkiego na ul.
Królewską.
W Krakowie zniszczeniu uległy
mosty pomiędzy Kazimierzem
a Podgórzem. Jako pierwszy odbudowano most Piłsudskiego (1946
r.), uruchamiając nowe połączenie
z Podgórzem, a następnie III most.
Zrealizowano także, planowane
jeszcze przed wojną, połączenia
centrum z wschodnią dzielnicą
przemysłową na Grzegórzkach
(ul. Grzegórzecka i Mogilska)
oraz z Zakładami Solvay w Borku
Fałęckim.

26
27

Źródło jak w przyp. 5.
Źródło jak w przyp. 6.

Wojna przyniosła znaczne straty ludnościowe. Liczba
ludności zmniejszyła się przede wszystkim w wyniku
wymordowania prawie całej ludności żydowskiej Krakowa. Najpoważniejszą zmianą, dokonaną w czasie wojny
w strukturze przestrzennej miasta, było wybudowanie
wzdłuż ul. Królewskiej niemieckiej dzielnicy mieszkaniowej.
W 1941 r. (formalnie w 1945 r.) dokonano także przyłączenia nowych terenów do miasta, zgodnie z przedwojennymi
planami. Dzięki zbiegowi różnych szczęśliwych okoliczności, mimo uznania miasta za twierdzę, Kraków nie został
zniszczony.
W 1945 r. potwierdzono przyłączenie pierścienia 28 gmin
podmiejskich. Początkowo Kraków rozwijał się głównie
dzięki brakowi zniszczeń. Napłynęła wówczas ludność
m.in. ze Lwowa i z Warszawy. Utrzymana została jego rola
jednego z najważniejszych centrów naukowych i kulturalnych Polski. Zwiększyły się także możliwości produkcyjne
krakowskiego przemysłu.
W 1947 r. podjęto decyzję o budowie wielkiego kombinatu
metalurgicznego na wschód od Krakowa, na terenie wsi
Mogiła i Pleszów. Decyzja ta przesądziła o nasileniu rozwoju miasta w kierunku równoleżnikowym oraz przesunęła
centrum układu urbanistycznego w kierunku wschodnim.
Dalszymi konsekwencjami były: skokowe zwiększenie liczby
ludności, zdominowanie funkcjonalne przez przemysł ciężki
oraz wynikająca stąd katastrofa ekologiczna.
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Łódź28
II wojna światowa nie spowodowała większych szkód w Łodzi.
Wkrótce po wojnie wydłużono
trasy w ul. Narutowicza, Strykowskiej, Dąbrowskiego i Przybyszewskiego. Nowe linie dotarły do
przyłączonych w 1946 r. dzielnic:
Złotna, Arturówka i Stoków.

Podczas II wojny światowej hitlerowcy zorganizowali
największe w Polsce getto (na Bałutach), gdzie zginęła
większość łódzkich Żydów.
Straty materialne były w Łodzi stosunkowo niewielkie – stąd
tuż po wojnie mogła ona pełnić, przez pewien czas, funkcję
zastępczej stolicy.
W 1946 r. powiększono obszar miasta do 212 km2.
Osiedla mieszkaniowe budowano głównie na zrujnowanych
terenach getta: Bałutach i Starym Mieście, a potem na Dołach
i Żubardzi. Powstałe w ten sposób pasmo mieszkaniowe
przeplatało się z dotychczasową zabudową.
Oprócz rozbudowy tradycyjnego w Łodzi przemysłu włókienniczego – w okresie tym zbudowano także zakłady
innych branż, m.in. zakłady przemysłu maszynowego,
elektrotechnicznego, chemicznego, papierniczego i innych.
Nowe zakłady lokalizowano początkowo na peryferiach
Śródmieścia – w pobliżu linii kolejowych.

Poznań29
Zniszczenia MTS wywołane wojną w Poznaniu były dosyć poważne. Tory zostały zniszczone
w 20%, sieć trakcyjna w 80%.
Dosyć szybko (w latach 1945-46)
poradzono sobie z odbudową
poznańskiej komunikacji tramwajowej. Przy okazji postanowiono
wcielić w życie przedwojenne
plany i wycofać komunikację
tramwajową ze Starego Miasta.
W celu utrzymania komunikacji
do Garbar, wybudowano trasę
w ul. Zielonej i Wielkie Garbary.
Ponadto na przełomie lat 40. i 50.
XX w. wybudowano trasę do Cm.
Junikowo

W okresie II wojny światowej dokonano znacznych przyłączeń do miasta. Nowo przyłączone wsie miały charakter
głównie rolniczy. Na przyłączonych terenach znajdowały się
natomiast obiekty wojskowe oraz dwa lotniska.
W 1943 r. spiętrzono wody Bogdanki (Jez. Rusałka), które
wraz z wcześniej utworzonym Parkiem Sołackim tworzy
zachodni klin zieleni.
W czasie II wojny światowej Poznań został włączony do
Rzeszy. Duża część mieszkańców została wymorodowana
lub wysiedlona. Walki w 1945 r. spowodowały zniszczenie
miasta w około 50%. Najbardziej ucierpiało Stare Miasto.
Stosunkowo szybko usunięto zniszczenia, odbudowano Stare
Miasto. Odbudowie, a następnie rozbudowie poddany był
w tym okresie poznański przemysł. Rozwój ten w całości
odbywał się na terenach dotychczas użytkowanych.

Szczecin30
II wojna światowa spowodowała
szereg zniszczeń, głównie wzdłuż
Odry i w dzielnicach przemysłowych. Stan zniszczeń w komuni28
29
30

Źródło jak w przyp. 7.
Źródło jak w przyp. 8.
Źródło jak w przyp. 9.

Zniszczenia wojenne Szczecina wynikały z dwóch przyczyn:
nalotów dywanowych na port szczeciński, realizowanych
przez aliantów w 1944 r. oraz walk o miasto w 1945 r.
Zniszczenia wywołane nalotami były o wiele większe, m.in.
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kacji miejskiej wyniósł ok. 45%,
w tym sieć trakcyjna w 75%, tabor
w 50%.
W 1945 r. udało się odbudować
zaledwie ok. 1/3 przedwojennych tras. Odbudowę zakończono w 1950 r., niemniej wiele tras
nie zostało odbudowanych nigdy
(np. trasy na Starym Mieście).
Z kolei most Długi odbudowano
dopiero w 1957 r. Aby zapewnić
połączenie z portem, w 1948 r.
wybudowano nową trasę przez
tymczasowy most Bayleya i ul.
Nową. Odbudowując trasę na
Gocław poprowadzono nowe
tory przez teren Stoczni Szczecińskiej (zlikwidowane zresztą
w 1974 r.).
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zburzono większość szczecińskich zabytków. Całkowicie
zniszczono 44% budynków, 70% instalacji wodociągowych,
12% urządzeń kanalizacyjnych.
Nowa granica oznaczała dla Szczecina gwałtowną zmianę
kierunku rozwoju, z zachodniego (związanego z Berlinem)
na wschodni (związany z terytorium powojennej Polski).
Urbaniści planujący rozwój przestrzenny i odbudowę powojennego Szczecina również podkreślili tę zmianę poprzez zatrzymanie zachodniego kierunku rozwoju miasta na korzyść
podkreślenia roli Odry. Konsekwencją tego była przebudowa
układu komunikacyjnego (np. budowa tras Nadodrzańskiej
i Zamkowej przez gruzy Starego Miasta) i rozwój dzielnic
lewobrzeżnych. Taka koncepcja, nielicząca się z kilkusetletnią tradycją rozwoju Szczecina, ponadto niekonsekwentnie
zrealizowana (do dzisiaj miasto nie doczekało się budowy
nowych mostów przez Regalicę), spowodowała poważne
problemy w funkcjonowaniu miasta.
Do 1950 r. odbudowano większość obiektów przemysłowych. Odbudowę zabudowy mieszkaniowej ukończono
w 1955 r., ale aż do końca lat 60. nowa zabudowa była
lokalizowana na terenach już zainwestowanych.

Toruń31
Toruńska komunikacja nie została
poważnie zniszczona w czasie
II wojny światowej. Z powodu zniszczenia mostu, jeszcze
w 1939 r. zawieszono komunikację na linii do Dw. Głównego.
Dopiero w 1950 r. odbudowano stały most przez Wisłę,
przywracając tym samym połączenie tramwajowe prawobrzeżnej części miasta z Dworcem
Głównym.

Wojna nie spowodowała większych zniszczeń: prawobrzeżna część miasta została zniszczona w 1%, natomiast
Podgórz w ok. 20%.
Prawdopodobnie większe (niż wojna) straty dla miasta wywołało przeniesienie w 1945 r. stolicy województwa do Bydgoszczy. Z kolei powołanie w tym samym roku Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika (kontynuującego tradycje Uniwersytetu
Wileńskiego) wzmocniło usługowe funkcje miasta.

Trójmiasto32
W 1945 r. praktycznie przestała istnieć infrastruktura w śródmieściu.
W pozostałych częściach miasta
zniszczeniu uległa przede wszystkim sieć trakcyjna (w 80%), torowiska oraz tabor (w ok. 50%).

31
32

Źródło jak w przyp. 10.
Źródło jak w przyp. 11.

Największe straty poniósł Gdańsk w wyniku walk o miasto,
prowadzonych wiosną 1945 r., oraz późniejszych zniszczeń.
Średni poziom zniszczeń wyniósł ok. 60% w skali całego
miasta, ale zabytkowe śródmieście było zniszczone w ok.
95% (fot. 8). Stosunkowo niewielkie zniszczenia zanotowano w porcie.
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Odbudowa komunikacji tramwajowej ze zniszczeń wojennych
trwała do 1947 r. Części tras
(w obrębie Głównego Miasta
i Starego Przedmieścia) nie odbudowano.
W celu połączenia Gdyni i Gdańska rozpoczęto budowę trasy
tramwajowej z Oliwy do Gdyni.
Pierwszy etap (do Sopotu) zakończono w 1946 r.
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Włączenie Gdańska do Polski umożliwiło wzrost powiązań
pomiędzy, oddzielonymi dotąd granicą, miastami Trójmiasta.
Dodatkową przyczyną wzrostu ruchliwości na trasie Gdańsk-Gdynia był fakt zniszczenia portu w Gdyni przy niewielkich
zniszczeniach w zabudowie mieszkaniowej i odwrotny
rozkład zniszczeń w Gdańsku. Sytuacja ta wzmocniło także
północno-zachodni kierunek rozwoju samego Gdańska.
W pierwszych latach powojennych przystąpiono do odbudowy miasta. Jedynie w Głównym Mieście starano się zrekonstruować „krajobraz historyczny” dzielnicy, w pozostałych
przypadkach budowano współczesne budynki. Odbudowa ta
objęła przede wszystkim obszary śródmieścia i Wrzeszcza.

Warszawa33
W trakcie II wojny światowej bardzo zniszczone zostały urządzenia
i tabor warszawskiej komunikacji,
nie tyle działaniami wojennymi,
ile powstaniami i przeprowadzoną
następnie z premedytacją akcją
niszczenia miasta. Urządzenia
komunikacyjne i tabor zostały
w znacznej części wywiezione
przez wycofujących się Niemców. To, co pozostało, a także
torowiska i sieć trakcyjna, było
zniszczone w ok. 80%.
Bardzo szybko przystąpiono do
odbudowy sieci tramwajowej.
Postanowiono, niejako przy okazji, zmienić rozstaw szyn (z 1525
na 1435 mm) oraz wybudować
praktycznie od nowa układ tras w
śródmieściu Warszawy. Dotyczyło
to zwłaszcza północnej części
(Muranowa), całkowicie zniszczonej. Skomplikowany układ wielu
linii postanowiono zastąpić dwoma trasami północ-południe: Marszałkowską-Andersa (wybudowaną
w latach 1947-48) i Jana Pawła
II (1956) oraz dwiema wschód
-zachód: istniejącymi Alejami
Jerozolimskimi i trasą WZ (1949).
W ramach tego planu nie odbudowano także m.in. trasy na Krakowskim Przedmieściu, a niektóre, już
odbudowane trasy, zlikwidowano
(ul. Twarda, Chłodna).
33

Źródło jak w przyp. 12.

Już w połowie 1943 r., po stłumieniu Powstania w Gettcie
Warszawskim, hitlerowcy przystąpili do planowego niszczenia obszaru getta (obejmującego zachodnie i północne
części XIX-wiecznej Warszawy). Ten sam plan, niszczenia
miasta budynek po budynku, został zastosowany przez
Niemców po klęsce Powstania Warszawskiego, jeszcze
w 1944 r. W styczniu 1945 r. zgliszcza zostały zdobyte przez
1 Armię WP. Zniszczenia w skali całego miasta sięgnęły
85% zabudowy.
Bezpośrednio po wojnie przystąpiono do odbudowy miasta.
W pierwszym etapie odbudowano infrastrukturę miejską,
wyremontowano istniejące budynki oraz usunięto ruiny.
Niejako przy okazji dokonano szeregu przekształceń urbanistycznych, m.in. poszerzając istniejące ulice, zrealizowano
trasy WZ i PP, zlikwidowano chaos urbanistyczny rodem
z XIX w. Wykorzystywano przy tym znakomite międzywojenne plany urbanistyczne, których wykonanie byłoby
w normalnych warunkach często nierealne. Nowe plany
przewidywały także oddzielenie miejsc pracy od rejonów
zamieszkania.
Niektóre fragmenty Warszawy zostały zrekonstruowane
zgodnie z przedwojennym stanem (przede wszystkim Starówka). Inne zostały kompletnie przebudowane. Pierwsze
powojenne mieszkania zbudowano na przełomie lat 40.
i 50. XX w. w małych osiedlach na terenie przedwojennego Śródmieścia (Mariensztat, Nowe Miasto, Muranów (na
ruinach getta), Mirów, Solec i MDM).
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Wrocław34
W wyniku wojny bardzo poważnie zniszczona została komunikacja tramwajowa. Szacuje się, iż
sieć trakcyjna zniszczona została
całkowicie, torowiska w 50%,
tabor w ok. 80%.
Zniszczenia tras tramwajowych
oraz miasta były na tyle poważne, że w 1945 r. udało się uruchomić jedynie 3 linie, kursujące
przede wszystkim w zachodniej
i północnej części miasta. Dopiero w 1946 r. udało się uruchomić
większą część tras, a odbudowę
zakończono w 1949 r. Niemniej
wielu nigdy nie odbudowano
(np. trasy na Rakowiec, w ul. Borowskiej, Gajowickiej), a niektóre
wiele lat później (np. trasę w ul.
Wyszyńskiego w 1991 r.).
W 1949 ponownie zaczęto kontynuować przedwojenne plany,
budując nowe linie do Oporowa
i Leśnicy. Zwłaszcza ta ostatnia,
długości ok. 6 km, była spektakularnym osiągnięciem polskich
władz we Wrocławiu.

W styczniu 1945 r. Wrocław ogłoszono twierdzą. Trzymiesięczne oblężenie spowodowało zniszczenie ok. 67%
budynków. Najmniejsze szkody wojna wyrządziła w północnej i wschodniej części miasta, Śródmieście było zburzono
w około 50%, a najbardziej reprezentacyjna, południowa
dzielnica mieszkaniowa, została prawie zrównana z ziemią.
Ludność, przybywająca do Wrocławia po 1945 r. osiedlała
się w najmniej zniszczonych dzielnicach. Dlatego też jako
pierwsze zasiedlono Ołbin, Karłowice, Biskupin oraz inne
dzielnice północne i wschodnie. Dodatkowym czynnikiem
była dostępność do miejsc pracy: wybierano więc albo
okolice zakładów przemysłowych, albo miejsca, w których
pojawiło się połączenie komunikacyjne ze śródmieściem.
W drugiej kolejności zasiedlono niezniszczone fragmenty
dzielnic południowych, a później zachodnich. Wybudowanie linii tramwajowej do Leśnicy umożliwiło wzrost ludności
w tej miejscowości.
Charakterystyczne jest, że w pierwszej fazie odbudowy
koncentrowano się na przywróceniu funkcjonalności miasta
poprzez remonty, odgruzowania itp., nie prowadząc większej
akcji odbudowy bądź budowy. Efektem tego była pewna
pustka osadnicza na terenach bliskich śródmieściu, zwłaszcza po jego południowej i zachodniej stronie. Wzrastała
zaś ludność w peryferyjnych osiedlach m.in. na Oporowie,
w Klecinie i Leśnicy.
W 1948 r. odbyła się we Wrocławiu Wystawa Ziem Odzyskanych.

Komentarz
Druga wojna światowa spowodowała katastrofalne zniszczenia (fot. 8), zwłaszcza ludnościowe oraz w materialnej tkance miejskiej. Największe zanotowano na
tzw. ziemiach odzyskanych oraz w Warszawie.
Układ komunikacyjny jest uznawany za jeden z najważniejszych elementów
miasta – i jego odtwarzanie było priorytetem w odbudowie miast polskich. Znacznie
dłużej trwało osiągnięcie przedwojennego stanu demograficznego czy odbudowa
zabudowy. Warto w tym miejscu zauważyć, iż w nawet najbardziej zrujnowanym
mieście w relatywnie najlepszym stanie pozostała infrastruktura drogowa, w tym
torowiska tramwajowe. Często wystarczyło odgruzować ulicę, uzupełnić brakujące odcinki torów i, co najtrudniejsze, odbudować sieć trakcyjną i urządzenia
energetyczne, aby wznowić ruch tramwajowy. Dlatego w ramach odbudowy
miast uruchamiano te same, co przed wojną, trasy tramwajowe. Jedynie w Warszawie, korzystając z tzw. Dekretu o Komunalizacji35, postanowiono gruntownie

34
35

Źródło jak w przyp. 13.
Dekret ten znosił prywatną własność gruntów w granicach Warszawy z 1939 r. (Warszawa wczoraj,
dziś i jutro, 1997, s. 30).
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przebudować układ komunikacyjny
Śródmieścia. Decyzja ta umożliwiła
powstanie nowoczesnego układu komunikacyjnego Śródmieścia,
z dwoma trasami wschód-zachód
i dwoma północ-południe. W pozostałych miastach zmiany polegały
przede wszystkim na zaniechaniu
odbudowy niektórych tras. W kilku miastach (Szczecin, częściowo
Poznań i Gdańsk) umożliwiło to
usunięcie komunikacji tramwajowej
z dzielnic staromiejskich. Większej
przebudowy, ale jedynie w pasie
nadodrzańskim, dokonano także
w Szczecinie.

Fotografia 8. Odgruzowywanie Gdańska, wiosna
1945 r.
Photo. 8. Clearing of rubble in the city-centre
of Gdańsk, 1945
Źrodło: ze zbioru przeźroczy Ziemie Odzyskane.

2.2.4. Okres 1950-1970
Bydgoszcz36
Z początkiem lat 50. XX w. wybudowano w prawobrzeżnej części
miasta całą nową sieć tramwajową, łącząca istniejące trasy przy
Rondzie Jagiellonów i Zbożowym
Rynku poprzez pętlę przesiadkową („Babia Wieś”) z Zakładami
Chemicznymi i Stomilem oraz
nowymi osiedlami mieszkaniowymi, zlokalizowanymi w rejonie
Łęgnowa i Kapuścisk.

36

Źródło jak w przyp. 5.

W latach 1953-61 dokonano kolejnego powiększenia obszaru
miasta. Przyłączono wsie położone wzdłuż Brdy (Opławiec,
Janowo), Kanału Bydgoskiego (Osową Górę) oraz tereny leśne
w południowo-wschodniej części miasta, przeznaczone pod
Zakłady Chemiczne. Zakłady te powstały ze wspomnianej
poniemieckiej wytwórni materiałów wybuchowych. Nieopodal zlokalizowano także Zakłady Przemysłu Gumowego
Stomil. We wschodniej części miasta (także po drugiej
stronie Brdy) zbudowano (rozbudowano) szereg nowych
bądź przeniesionych z centrum zakładów m.in. fabrykę
kabli, zakłady przemysłu drzewnego, rowerowego i in. Tak
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Wydłużono także trasę do Os.
Leśnego.
W latach 60. XX w. wydłużono
linię w ulicy Fordońskiej w rejon
dworca kolejowego Bydgoszcz
-Wschód.
W 1970 r. oddano do eksploatacji most Pomorski, likwidując
jednocześnie torowiska w rejonie
Starego Miasta i na moście Staromiejskim.
Mimo tych inwestycji, znaczna
część miasta (np. Błonie) musiała
być obsługiwana trakcją autobusową.
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gwałtowny rozwój przemysłu był przyczyną budowy szeregu
osiedli mieszkaniowych np. os. Leśne i Kapuściska (w latach
1951-60). Rozbudowano także Śródmieście, zwłaszcza jego
wschodnią część. W latach 60. XX w. wybudowano os.
Błonie, rozpoczęto także budowę osiedla Bartodzieje (1968-78) oraz mniejszych osiedli w rejonie Bielaw, Wilczaka
i Szwederowa.

Kraków37
Pierwsza połowa lat 50. XX w.
w bardzo poważny sposób wpłynęła na sieć transportu szynowego w Krakowie.
Po pierwsze – zbudowano ostatnie odcinki obwodnicy Starego
Miasta (ul. Basztowa i Dunajewskiego), umożliwiając tym samym
likwidację tras tramwajowych na
Starym Mieście (z wyjątkiem
linii przez ulice Franciszkańską
i Dominikańską).
Po drugie – uruchomiono połączenie do Nowej Huty i liczne linie
w tej dzielnicy. Do 1964 r. sieć nowohucka była siecią autonomiczną w tym sensie, że żadna linia nie
kursowała jednocześnie po obu
sieciach. Punktem przesiadkowym
było Rondo Mogilskie.
W II połowie lat 50. i pierwszej 60.
XX w. wybudowano szereg przedłużeń istniejących linii, głównie
w Nowej Hucie, zarówno w kierunku kombinatu metalurgicznego,
jak i nowych osiedli mieszkaniowych w Bieńczycach. W pozostałej części miasta wydłużono
jedynie linię w ul. Wielickiej

37

Źródło jak w przyp. 6.

W 1951 r. przyłączono do Krakowa obszar 12 wsi, na terenie
których od 1949 r. trwała budowa osiedla mieszkaniowego
i kombinatu metalurgicznego (Huta im. Lenina – obecnie
Mittal Steel Poland – oddział Kraków). Budowa kombinatu
wymusiła rozbudowę lub budowę wielu nowych zakładów
przemysłowych, m.in. na terenach Czyżyn, Łęgu (przyłączonych do Nowej Huty) i Grzegórzek, a także rozbudowę
układu kolejowego (linia Mydlniki-Batowice-Nowa Huta
-Podłęże) i drogowego (ul. Opolska, Nowohucka).
W okresie tym, w zachodniej części miasta, rozpoczęto
budowę osiedli mieszkaniowych w rejonie ulic Królewskiej
i Bronowickiej (ukończone do 1963 r.). Podjęto rozbudowę
dzielnicy akademickiej w rejonie Alei Trzech Wieszczów
(Instytut Chemii UJ). Otwarto także Instytut Fizyki Jądrowej
w Bronowicach Wielkich.
W okresie tym znacznie rozbudowano wspomnianą poprzednio dzielnicę akademicką (m.in. poprzez budowę nowych
budynków AGH, Instytutów Geologii, Botaniki i Fizyki UJ,
gmachu Akademii Rolniczej oraz akademików w rejonie
ul. Piastowskiej. W 1965 r. uruchomiono także, położony
w Prokocimiu, Instytut Pediatrii.
W latach 1960-74 wybudowano osiedla Wieczysta i Ugorek,
położone przy trasie do Nowej Huty. Następnie budowano osiedla: w latach 1965-74 Olsza II, 1965-77 Azory,
1966-75 Dąbie, 1968-77 – znajdujące się w południowej
części miasta os. Podwawelskie i Na Kozłówce, 1969-82
Krowodrza Górka.
Z początkiem lat 60. XX w. zaczęły się kurczyć tereny przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego w Nowej Hucie
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oraz połączono ronda Mogilskie
i Grzegórzeckie. Zbudowano także, specjalnie dla linii nowohuckich, trasę z Ronda Mogilskiego
do wschodniego wyjścia Dworca
Kolejowego.
Pod koniec lat 60. rozpoczęto
budowę całkowicie nowej trasy
tramwajowej, łączącej Łagiewniki z Wzgórzami Krzesławickimi. Trasa ta przebiega przez
centrum miasta (ul. Dietla) oraz
łączy sieć nowohucką ze starą
krakowską. Budowa ta umożliwiła (od 1969 r.) powstanie linii
łączących nowohuckie osiedla z
centrum miasta z pominięciem
centrum Nowej Huty (przez ul.
Bieńczycką). Trasa ta posiada
również odgałęzienie prowadzące z Wzgórz Krzesławickich w
kierunku Kombinatu Metalurgicznego. Całkowite jej ukończenie
nastąpiło w 1978 r. po oddaniu
do użytku odcinka Rondo Grunwaldzkie-Łagiewniki
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(tzw. „Stara Nowa Huta”, tj. obszar ograniczony ulicami
Jana Pawła II, Kocmyrzowską i strefą ochronną Kombinatu).
Wobec decyzji o dalszej rozbudowie huty, zdecydowano
się na budowę nowych osiedli mieszkaniowych w rejonie
Wzgórz Krzesławickich (realizacja 1961-70) i Bieńczyc
(1963-79). W 1968 r. rozpoczęto budowę nowego zespołu
osiedli mieszkaniowych w Mistrzejowicach, której pierwszy
etap ukończono w 1982 r.
W 1963 r. zlikwidowano lotnisko w Czyżynach. W 1966 r.
rozpoczęto budowę nowej dzielnicy przemysłowo-składowej
w Płaszowie.

Łódź38
Kontynuowano rozbudowę układu (m.in. budując linie w ul.
Łagiewnickiej i Karolewskiej),
ale największą inwestycją było
przesunięcie ruchu w centrum
miasta z ul. Piotrkowskiej na
al. Kościuszki, zrealizowane w
latach 1951-1960.
W latach 60. XX w. największą
inwestycją była trasa w al. Politechniki, od ul. Żeromskiego
aż do Chojen. Wybudowano
również krótkie łącznice pomiędzy pl. Hallera i ul. Legionów
oraz ulicami Narutowicza i Pomorską.

38

Źródło jak w przyp. 7.

Z początkiem lat 50. XX w. rozpoczęto (w zasadzie ciągle
kontynuowaną) operację przebudowy i modernizacji śródmieścia Łodzi.
W latach 50. XX w. postanowiono odejść od dotychczasowej
praktyki i nowe osiedla mieszkaniowe oraz zakłady przemysłowe budować w terenach dotąd słabo zagospodarowanych.
Najwięcej osiedli powstało w południowej części miasta
(Kurak, Chojny, Dąbrowa, Zarzew), ale budowano także
i w innych kierunkach (Widzew Zach., Karolew, os. Wielkopolska, Teofilów) zgodnie z przyjętym koncentrycznym
planem rozwoju miasta. Budownictwo jednorodzinne wypełniało luki pomiędzy tymi osiedlami – rozwinęło się głównie
w północnej i południowej części miasta.
W latach 50. XX w. zaczęły powstawać nowe dzielnice
przemysłowe: w północnej części Łodzi na Żabieńcu, oraz
w Nowych Sadach i Dąbrowie (na południu).
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Poznań39
Z początkiem lat 50. XX w. rozpoczęto budowę tras tramwajowych w prawobrzeżnej części
miasta: jako pierwszą uruchomiono linię do Stomilu.
W okresie tym kontynuowano
budowę tras w prawobrzeżnej
części miasta, uruchamiając w
1959 r. trasy do Zawad i os.
Warszawskiego.
W latach 1957-64 wybudowano
trasę na Wilczak, a w 1967 r. wydłużono linię w ul. Starołęckiej.

Jedyne nowe osiedle mieszkaniowe (dla zakładu H. Cegielskiego) zbudowano na przełomie lat 40. i 50. XX w. na
Dębcu. Niewielkie osiedle akademickie powstało w latach
50. XX w. na Winogradach.
Koniec lat 50. XX w. rozpoczął okres intensywnego, ale
skoncentrowanego w wybranych obszarach budownictwa
mieszkaniowego. Budownictwo jednorodzinne powstawało na obrzeżach miasta (południowych w Świerczewie,
północnych w Naramowicach i wschodnich na os. Warszawskim). Zabudowa wielorodzinna skupiła się głównie na
południowym zachodzie i zachodzie: Ogrody (1956-63), os.
Grunwald (1958-64) i Raszyn (1960-71).
W latach 50. XX w. zakłady przemysłowe (lub nowe wydziały istniejących ówcześnie) zaczęto lokalizować w nowych
miejscach, głównie w prawobrzeżnej części miasta. Po
1965 r. nowe inwestycje przemysłowe zaczęto lokalizować
także w dzielnicach zachodnich, głównie na Junikowie.
W powojennym dwudziestoleciu zagospodarowano kliny
zieleni. Zalesiono wiele hektarów piaszczystych nieużytków.
Zachodni klin doprowadzono aż do Kiekrza (Jez. Kierskie).
Okolice – powstałego wskutek spiętrzenia w 1952 r. wód
Cybinki – Jez. Maltańskiego, utworzyły wraz z Ogrodem
Zoologicznym tzw. wschodni klin zieleni.

Szczecin40
Wydłużono istniejące linie: w ul.
Żołnierskiej do Krzekowa, od Cm.
Centralnego do Gumieniec, w al.
Wojska Polskiego do jez. Głębokiego oraz trasy w ul. Powstańców Wielkopolskich i Kolumba
do wspólnej pętli Pomorzany.

Nowe dzielnice mieszkaniowe powstawały jako plomby lub
osiedla w miejscach zabudowań całkowicie zniszczonych
w czasie wojny, np. Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa (1954-57). W latach 1959-70 zbudowano dzielnicę
usługowo-mieszkaniową na Starym Mieście. Do 1960 r.
przebudowano układ komunikacyjny (wykorzystując zniszczenia wojenne obszarów położonych nad Odrą): m.in.
ul. Wyszyńskiego i wspomnianą trasę nadodrzańską. W ten
sposób, w samym centrum miasta, na gruzach najstarszej
jego części powstało skrzyżowanie, negatywnie wpływające
na warunki życia w mieście.

Toruń41
W połowie lat 50. XX w. wybudowano wydłużenia istniejących tras na Przedmieściach
Chełmińskim (do os. Wrzosy)
39
40
41

Źródło jak w przyp. 8.
Źródło jak w przyp. 9.
Źródło jak w przyp. 10.

Początek tego okresu, w odróżnieniu od innych miast
w Polsce, nie przyniósł Toruniowi forsownej industrializacji. Niemniej zlokalizowano szereg niewielkich zakładów,
głównie na Przedmieściu Jakubskim.
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i Jakubskim. Wtedy rozpoczęto
także usuwanie tramwajów ze
Starego Miasta: zlikwidowano ruch
na ul. Chełmińskiej, przenosząc go
całkowicie na istniejącą trasę w ul.
Sikorskiego.
W 1964 r. przebudowano trasy
na Przedmieściu Bydgoskim.
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Dopiero pod koniec lat 50. XX w. podjęto decyzję o budowie nowych zakładów przemysłowych. Dwa największe
to: Elana (uruchomiona w 1963 r.) – zlokalizowana we
wschodniej części miasta, na terenach przyłączonych po
II wojnie światowej oraz Merinotex (1965) – położony obok
Polchemu na Bydgoskim Przedmieściu.
W miejscach dotychczas niezagospodarowanych, w miarę możności blisko centrum, wybudowano nowe osiedla
mieszkaniowe. Były to m.in. osiedla: Młodych, Bema,
położone na Przedmieściu Bydgoskim os. Reja (1961-65)
oraz osiedla: Chrobrego (1966-69), a później Kościuszki,
zastępujące substandardową zabudowę Mokrego. Osiedla
te były budowane do lat 70. XX w.
Budownictwo jednorodzinne rozwinęło się głównie na
Przedmieściu Chełmińskim (os. św. Józefa, Wrzosy) a także
w lewobrzeżnej części miasta.
Pod koniec lat 60. XX w. zaczęto wznosić także osiedle
Uniwersyteckie – położone na północ od Bydgoskiego
Przedmieścia na terenie Bielan. Wybudowano wówczas
także wiele obiektów użyteczności publicznej np. szpital
(w dzielnicy Mokre).
Warto także zauważyć, iż na fali obchodów 1000-lecia państwa (1966) oraz 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika (1973)
przystąpiono do rewaloryzacji Zespołu Staromiejskiego.

Trójmiasto42
Pod koniec lat 40. XX w. postanowiono wykorzystać poniemiecki tabor elektrycznej kolei
miejskiej (z Berlina), który znalazł
się po wojnie w Polsce. W latach
1951-1956 uruchomiono sieć
SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej),
łączącej gdańskie Główne Miasto z Nowym Portem, Sopotem
i Gdynią oraz Rumią i Wejherowem. Wzmocniło to tendencję
do rozbudowy zespołu miejskiego
wzdłuż Zatoki Gdańskiej.
W okresie tym przeniesiono trasę
tramwajową do Brzeźna z ul.
Chrobrego na ul. Hallera.
Z kolei linia, wybudowana na
Podwalu Przedmiejskim, pozwoliła na usunięcie tramwaju z zabytkowego Głównego Miasta.

42

Źródło jak w przyp. 11.

Pod koniec lat 50. XX w. rozpoczęto budowę nowych osiedli mieszkaniowych na Stogach, Dolnym Mieście, Nowym
Porcie, Strzyży oraz w Oliwie (os. Przymorze, zbudowane
w latach 1959-75).
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Warszawa43
W latach 50. XX w. zbudowano
kilka nowych tras, których zadaniem było obsługiwać przede
wszystkim ruch związany z wielkimi zakładami przemysłowymi
(do FSO w 1953 r., Annopola w
1952 r.). Wydłużono także linię
na Bielany do Młocin (1953).
Na przełomie lat 50. i 60. XX w.
zbudowano nową trasę północ
-południe (o której była już mowa),
trasę przez most Gdański (1959),
dwie nowe linie „przemysłowe”
(do Huty Lucchini i na Służewiec
– obie w 1961 r.) oraz nową
linię do Wilanowa (zlikwidowaną wskutek budowy Wisłostrady
w 1973 r.). Przebudowano nieco
układ tras na Pradze i na Woli. Pod
koniec lat 60. XX w. zbudowano
trasę na Mokotowie w ul. Wołoskiej oraz w ul. Broniewskiego do
pętli Piaski.

W latach 50. XX w. zbudowano osiedla mieszkaniowe na:
Młynowie, Kole, Ochocie, Mokotowie oraz na Pradze-Północ (największe).
Przemysł został przesunięty poza Śródmieście, głównie na
Wolę i Pragę. Odbudowano także przedwojenne zakłady
na Okęciu, w Ursusie i Tarchominie. Nowe zakłady zlokalizowano na Żeraniu (FSO – uruchomione w 1951 r.)
i w Młocinach (Huta Lucchini – uruchomiona w 1956 r.
jako Huta Warszawa).
W latach 50. XX w. dokonano też największego powojennego powiększenia granic Warszawy, przyłączając pas wsi
podmiejskich o powierzchni prawie 300 km2. Obszar ten,
częściowo zurbanizowany i uprzemysłowiony wcześniej
(Okęcie, Tarchomin), został już w latach 50. i 60. XX w.
wykorzystany pod budowę obiektów przemysłowych i osiedli
mieszkaniowych.
W latach 60. XX w. dzielnice mieszkaniowe powstały jako
kontynuacje już wybudowanych osiedli na Mokotowie,
Ochocie (Rakowcu) i Kole. Nowe osiedla zbudowano
w tym czasie w rejonie Młocin (osiedla dla robotników
Huty Lucchini), na Żoliborzu, Wierzbnie i Sielcach oraz
na Grochowie.
Pod koniec omawianego okresu zakłady przemysłowe zaczęto lokalizować na Mokotowie (Służewiec Fabryczny).
Środek ciężkości Śródmieścia przesunął się po II wojnie
dalej w kierunku południowo-zachodnim i obecnie znajduje
się w rejonie zespołu przystanków metra, tramwajowych
i autobusowych Centrum. Przyczyniła się do tego m.in.
budowa Pałacu Kultury i Nauki, uruchomienie dworców
kolejowych (Śródmieście i Centralnego), budowa w najbliższej okolicy szeregu gmachów użyteczności publicznej
(hotele, budynki rządowe, domy towarowe), w tym tzw.
Ściana Wschodnia.

Wrocław44
Odbudowa prawie całej przedwojennej sieci tramwajowej, funkcjonującej przecież w warunkach
większego miasta była przyczyną
niewielkiego inwestowania w rozwój tras w latach 60. i 70. XX w.
Do najpoważniejszych inwestycji tych czasów zaliczyć trzeba
budowę linii do Pafawagu, połączenia pomiędzy ul. Hallera

43
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Źródło jak w przyp. 12.
Źródło jak w przyp. 13.

W latach 60. XX w. kontynuowano odbudowę przedwojennych dzielnic – często zresztą niezgodnie z przedwojennymi
planami. Odbudowano dzielnicę południową (zostawiając
wszakże sporo pustych miejsc, z których część została
wykorzystana na budownictwo plombowe dopiero w latach 90. XX w.). Zagęszczono zabudowę na Karłowicach.
Od 1966 r. zaczęto odbudowywać dzielnice zachodnie:
jako pierwsze zbudowano w latach 1966-75 os. Szczepin.
Pierwszym nowym osiedlem były Bartoszowice, zbudowane
w latach 1962-76.
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i Grabiszyńską oraz nowego odcinka ul. Piłsudskiego. Ponadto
wydłużono istniejące trasy w ul.
Kwidzyńskiej.
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Rejon placu Grunwaldzkiego (zamienionego pod koniec
wojny w lotnisko polowe) zabudowano gmachami uczelni
wrocławskich (PWr, AM, AR), nawiązując tym samym do
planów przedwojennych.

Komentarz
Już w czasie II wojny światowej komunikacja publiczna (w praktyce tramwajowa) stała się powszechną formą podróżowania. Masowość przewozów
zwiększyła się w okresie powojennym wskutek zmian politycznych. Jednym
z priorytetów nowej władzy było bowiem poprawienie dostępności w miastach,
zwłaszcza dla robotników. Wiązało się to z obniżeniem taryf przewozowych oraz
rozbudową sieci MTS.
Początkowo rozbudowa ta nawiązywała do planów przedwojennych45.
Wkrótce jednak rozwój transportu został wyraźniej podporządkowany planom
industrializacji Polski. Większość nowych linii budowano w celu umożliwienia
dojazdów do pracy do nowych zakładów przemysłu ciężkiego. Niektóre z takich
nowych tras obsługiwały tylko jeden taki zakład (lub jego część). Największe inwestycje tego rodzaju powstały w Krakowie46 (fot. 9) i Warszawie47, a z mniejszych
ośrodków – w Bydgoszczy48, Gorzowie Wielkopolskim49 i Toruniu50.
W okresie tym podjęto także próby unowocześnienia systemów MTS. Najważniejsze spośród nich to:
– dokonana w Krakowie, Gorzowie Wlkp., Łodzi (i częściowo w Gdańsku) przebudowa tras tramwajowych w śródmieściach, usuwająca ruch z głównych ulic
i placów51
– budowa tras obwodowych (m.in. trasy Hetmańskiej w Poznaniu, trasy w ul.
Dietla w Krakowie)
– modernizacja torowisk tramwajowych, polegająca na ich wydzieleniu z ruchu
ulicznego (fot. 10). Tę operację, znakomicie podnoszącą walory funkcjonalne
komunikacji tramwajowej (głównie poprzez zwiększenie prędkości komunikacyjnej), zrealizowano niestety przede wszystkim poza śródmieściami miast, gdyż
tam było miejsce dla tego typu działań

Takimi planowanymi już przed wojną były m.in. trasy w Krakowie (na Grzegórzki 1947/48) i we
Wrocławiu (do Leśnicy 1949).
46
Trasy do Kombinatu Metalurgicznego (b. Huty im. Lenina): do Walcowni (1962) i do Cementowni
w Pleszowie (1954-62).
47
Trasy do FSO na Żeraniu (1953) i do Huty Lucchini (b. Huty Warszawa, 1961).
48
Trasy do Stilonu i Zakładów Chemicznych „Zachem” (1953).
49
Trasa do Stilonu (1952-55).
50
Trasy do Merinotexu i Elany (1972-74).
51
M.in. usunięto tramwaje z krakowskiego Rynku Głównego (1953) i gdańskiego Długiego Targu
(1959).
45
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Fot. autora

Fotografia 9. Niegdyś bardzo ważna – dziś ledwie wykorzystana: trasa tramwajowa do Pleszowa
w Krakowie, biegnąca wzdłuż płotu Huty, 2006 r.
Photo. 9. Tram line to Pleszów, in Cracow, along the Mittal Steel Poland fence, once very important, nowadays (2006) barely used

– zbudowanie w latach 1951-56 sieci SKM (Szybkiej Kolei Miejskiej – fot. 4)
łączącej centrum Gdańska z Nowym Portem, Wrzeszczem, Oliwą, Sopotem
i Gdynią. Sieć ta częściowo wykorzystywała istniejące torowisko kolejowe, ale
na odcinku Gdańsk Główny – Rumia uzyskała nową parę torów, co umożliwiło
odizolowanie linii od innych środków transportu i zapewniło jej dużą prędkość
komunikacyjną oraz zdolność przewozową. Linia ta w ciągu kilkunastu następnych lat zdecydowanie wpłynęła na kierunki rozwoju tej konurbacji52.
Inwestycje te prowadzono jednak głównie w większych miastach Polski.
Transport szynowy nadal był tam dominującym środkiem transportu, pomimo
rozwoju motoryzacji. W mniejszych miastach następowała zaś systematyczna
degradacja funkcjonalna i techniczna sieci MTS, co doprowadziło nawet do likwidacji transportu szynowego w wielu z nich (tab. 5) i zastąpienia go transportem
autobusowym.
52

Przykładem tego wpływu mogą być Reda i Rumia, które rozwinęły się jako „sypialnie” Trójmiasta
tylko dzięki doskonałemu skomunikowaniu za pośrednictwem wspomnianej linii z centrum konurbacji gdańskiej.
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Fot. autora

Fotografia 10. Wydzielone torowisko w alei Powstańców Śląskich we Wrocławiu, 1999 r.
Photo 10. Tram track separated in Powstańców Śląskich Av. in Wrocław, 1999

Sieć MTS wciąż miała charakter promienisty, ale z większą liczbą elementów
obwodowych. W większości miast przekształcono także centralny węzeł, znajdujący się w śródmieściu, w układ bardziej funkcjonalny, np. w Łodzi i Warszawie
w układ tras W-E i N-S, w Krakowie oraz częściowo w Gdańsku i Poznaniu
w obwodnicę otaczającą Stare Miasto i dopiero od niej odchodzące promieniste
trasy. Na końcach tych tras lokalizowano często przystanki komunikacji autobusowej, która obsługiwała zewnętrzne strefy miasta, zwłaszcza słabo zagospodarowane
obszary, włączane do miast w latach 40. i 50.
Lata 50. i 60. XX w. w bardzo istotny sposób wpłynęły na kształt sieci MTS
w miastach Polski. Pod względem inwestycji okres ten można porównać jedynie z okresem przed I wojną światową. Wykonane przebudowy i modernizacje
pozwoliły na sprawne funkcjonowanie MTS przez następnych kilkanaście lat.
Zbudowana w Trójmieście SKM jest i dzisiaj bardzo efektywnym środkiem transportu miejskiego.
Ten pozytywny obraz psuje nadmierne podporządkowanie rozwoju MTS
potrzebom wielkich zakładów przemysłowych oraz brak konsekwencji w prowadzonych pracach modernizacyjnych.
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2.2.5. Okres 1970-2000
Bydgoszcz53
W okresie tym wybudowano
odcinek w al. Wojska Polskiego
oraz wstrzymano komunikację
w ulicy Lelewela i Jurasza.
Pod koniec lat 70. XX w. rozpoczęto (w al. Wojska Polskiego,
fot. 11) budowę nowego, normalnotorowego odcinka (mającego być początkiem nowego
systemu), który ostatecznie włączono w 1984 r. do istniejącej
sieci, przedłużając ją do ulicy
Karpackiej.
Ostatnim wybudowanym odcinkiem była trasa w ulicy Gdańskiej, do LPKiW.

W 1973 r. włączono do Bydgoszczy miasto Fordon,
a w 1977 r. – Łęgnowo.
Kontynuowano rozbudowę istniejących fabryk. Oprócz
wschodniej części miasta, nowe inwestycje lokalizowano
także w rejonie Osowej Góry. Rozbudowywano osiedla
w południowej części miasta (jak Kapuściska, Wyżyny,
Wzgórze Wolności i Szwederowo).
W 1981 r. oddano do użytku pierwsze bloki w nowym
osiedlu, położonym na terenie Fordonu. W obszarze tym
planowano zbudowanie ogromnego „miasta-sypialni” na
150 tys. mieszkańców. Kryzys gospodarczy lat 80. XX w.
uniemożliwił zrealizowanie tych planów. Pod koniec lat 90.
XX w. osiedle zamieszkiwało kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Z odległym centrum miasta łączyła je wówczas tylko
jedna ulica (Fordońska).
Lata 90. XX w. charakteryzowały się wyraźnym spadkiem zatrudnienia w przemyśle, przy jednoczesnym rozwoju funkcji
usługowych, kulturalnych i naukowych miasta. Bydgoszcz
pozostała (wspólnie z Toruniem), stolicą województwa
kujawsko-pomorskiego.

Kraków54
Oprócz wspomnianej już linii
Łagiewniki-Wzgórza, w latach
70. XX w. wydłużono 4 trasy:
2 w Nowej Hucie (do Mistrzejowic
i os. Piastów) i 2 w pozostałej części miasta (do Nowych Bronowic
i Nowego Bieżanowa).
W latach 80. XX w. ukończono
budowę trasy do os. Krowodrza
Górka.
Pod koniec lat 90. XX w. rozpoczęto budowę południkowej
trasy tzw. „szybkiego tramwaju”,
łączącej osiedla na Woli Duchackiej z Krowodrzą. Pierwszy odcinek, w ul. Witosa i Nowosądeckiej, został ukończony
w 2000 r.
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Źródło jak w przyp. 5.
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W 1973 r. przyłączono do Krakowa 18 wsi oraz częściowo
dalsze 4. W 1986 r. dokonano korekty granic miasta, przyłączając niewielkie obszary w południowej i wschodniej
jego części.
Również w latach 70. XX w. wzniesiono w Krakowie kilka
gmachów użyteczności publicznej m.in. zespół sądów
(w rejonie ronda Mogilskiego), budynek Akademii Pedagogicznej na Łobzowie, Akademii Rolniczej przy ul.
29 Listopada. Rozpoczęto budowę nowej dzielnicy akademickiej (na potrzeby PK i AWF) w Czyżynach (częściowo
na terenie dawnego lotniska). W 1983 r. ukończono budowę
Nowohuckiego Centrum Kultury, które wraz ze wzniesionym
w latach 1987-95 osiedlem Centrum E, zamknęło od południa nowohucki plac Centralny.
W latach 90. XX w. Kraków rozwijał się jako centrum naukowe, trwała rozbudowa obiektów PK i AWF (w Czyżynach)
oraz AE (w rejonie Ronda Mogilskiego). W 1999 r. rozpoczęto
budowę tzw. III Campusu UJ w rejonie os. Ruczaj-Zaborze.
Pod koniec lat 90. XX w. rozbudowano także obiekty Collegium Medicum w Prokocimiu, zakończono budowę Szpitala
im. Rydygiera w Bieńczycach oraz ponownie zaczęto budowę Szpitala Podgórskiego w Piaskach Wielkich.
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W budownictwie mieszkaniowym, oprócz kontynuowania
wcześniej zaczętych inwestycji, rozpoczęto budowy osiedli:
Bronowice Nowe (realizacja 1972-79), Prokocim (1974-82),
Prądnik Czerwony (1975-81), Prądnik Biały Zach. (1976-79),
Piaski Nowe (1977-78), Wola Duchacka Wschód (1978-82),
Czyżyny (na terenie dawnego lotniska, 1978-90), Nowy
Bieżanów (1978-82).
W latach 80. zbudowano także osiedla mieszkaniowe:
Prądnik Biały Wschód (realizacja 1980-85) i Wola Duchacka Zachód (1981-85). Rozpoczęto także, trwającą do dziś,
budowę osiedli: Kurdwanów (w 1982 r.), Ruczaj-Zaborze
(w 1987 r.), Oświecenia (w Mistrzejowicach – od 1987 r.).
W latach 90. XX w. zaprzestano budowy wielkich zespołów
mieszkaniowych. Obecnie inwestycje często wypełniają
niezabudowane dotąd przestrzenie. Ponadto trwa rozbudowa osiedli Kurdwanów i Ruczaj Zaborze w południowej
części miasta oraz na terenach na północ od ulic Opolskiej
i Bora-Komorowskiego.
W latach 70. i 80. XX w. rozbudowano tzw. zespoły przemysłowo-składowe, zlokalizowane pomiędzy Wisłą a linią
kolejową w kierunku Tarnowa.
W latach 90. XX w. zmniejszyła się wielkość powierzchni
terenów przemysłowych. Obecnie najczęściej są wykorzystywane pod budowę sklepów wielkoprzestrzennych
(np. Géant, Centr. Handl. Zakopianka). Poważną redukcję
swej powierzchni zapowiada także Mittal Steel. Nowe
zakłady przemysłowe lokalizowane są poza granicami
administracyjnymi miasta (m.in. w Zabierzowie, Skawinie,
Niepołomicach).

Łódź55
Na przełomie lat 60. i 70. XX w.
zbudowano trasę obwodową w
al. Włókniarzy i ul. Mickiewicza
do ul. Kościuszki – a torowisko
w ul. Piłsudskiego przebudowano. W 1970 r. oddano także do
użytku trasę w ul. Kopcińskiego
i Rydza-Śmigłego do ul. Niższej.
Nieco później zrealizowano również połączenia nowych osiedli
na Retkini i Widzewie.
W latach 70. XX w. zaczął się
również proces zamykania linii
podmiejskich – jako pierwszą
zamknięto linię do Tuszyna.
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Źródło jak w przyp. 7.

W latach 70. XX w. kontynuowano rozbudowę miasta
w dotychczasowych miejscach. Nowymi inwestycjami
mieszkaniowymi były Retkinia (początek budowy w 1971 r.),
Widzew Wsch. (1973), Radogoszcz (1979).
W tym okresie w istniejących dzielnicach przemysłowych
oraz na Widzewie powstało wiele nowych, dużych zakładów
przemysłowych. Przeniesiono tam również niektóre stare
fabryki – co pozwoliło na dalszą przebudowę Śródmieścia
– m.in. powstała wówczas Śródmiejska Dzielnica Mieszkaniowa (z wysokościowcami) oraz centrum handlowe
w rejonie skrzyżowania ulic Piotrkowskiej i Piłsudskiego
(ta ostatnia ulica została również przebudowana na dwupasmową arterię).
W 1988 r. powiększono obszar miasta do 294,39 km 2,
przyłączając tereny położone na wschód i częściowo na
zachód od miasta.
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W latach 80. XX w. zlikwidowano
część połączeń miejskich (m.in.
w ul. Tuwima, trasę na Złotno).
Z początkiem lat 90. XX w. ukończono trasę w ul. Piłsudskiego do
Augustowa.
Zlikwidowano równocześnie linie
podmiejskie do Rzgowa i Aleksandrowa oraz miejskie linie w ul.
Rudzkiej i Łagiewnickiej
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W latach 80. XX w., oprócz rozbudowy dotychczasowych
osiedli, wytyczono nowy zespół w rejonie Olechowa
– pierwsze bloki oddano tam do użytku w 1986 r.
Lata transformacji, oprócz zmian typowych dla wszystkich
polskich miast, przyniosły Łodzi problemy gospodarcze,
wywołane głównie przez dotychczasowy, przemysłowy
charakter miasta. Upadło wiele zakładów, zwłaszcza tradycyjnego przemysłu włókienniczego i dziewiarskiego.
Pozwoliło to na rozpoczęcie kolejnego etapu przebudowy
śródmieścia: m.in. w ostatnich latach adaptowano wiele
poprzemysłowych obiektów, położonych w centrum miasta,
na cele handlowe, kulturalne lub naukowe (np. Instytut
Geografii UŁ).
Rozwijają się również niektóre miejscowości podłódzkie:
Rzgów i Tuszyn stały się centrami handlu wyrobami tekstylnymi – handel ów odbywa się na zajmujących kilkadziesiąt
ha targowiskach.

Poznań56
Początkiem lat 70. XX w. wybudowano „dużą obwodnicę”, pozwalającą na zmniejszenie ruchu
w śródmieściu: w latach 1970-73
oddano tzw. „trasę Hetmańską,
a w 1974 r. trasę Estkowskiego,
doprowadzając ją w 1977 r. do
pl. Wielkopolskiego (zlikwidowano wtedy trasę na Garbary).
W 1974 r. otwarto trasę do osiedli na Winogradach (ul. Serbska),
a w 1980 r. do ul. Piątkowskiej.
Z końcem lat 70. XX w. rozpoczęto budowę trasy do osiedli
w Chartowie i Żegrzach (ukończoną w 1985 r.).
Po kilkunastu latach budowy,
w 1997 r., ukończono I etap
budowy Poznańskiego Tramwaju
Szybkiego, tj. trasę most Teatralny-os. Sobieskiego (fot. 2).
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Pod koniec lat 60. XX w. rozpoczęto budowę nowych,
ogromnych osiedli mieszkaniowych na terenach dotychczas niezabudowanych. W 1966 r. rozpoczęto budowę na
prawym brzegu Warty, na terenach dawnych wsi Rataje,
Żegrze i Chartowo. O tej lokalizacji zadecydowały przede
wszystkim znajdujące się w pobliżu dwie, ciągle rozbudowywujące się, dzielnice przemysłowe, a także niewielka
odległość od centrum miasta. Z kolei w latach 1968-86
wybudowano os. Winogrady. W latach 1976-84 zbudowano także, znacznie mniejsze od poprzednio omówionych,
os. Kopernika – położone na Grunwaldzie i będące kontynuacją osiedla Raszyn.
Kolejną wielką dzielnicą mieszkaniową było Piątkowo,
zbudowane w latach 1976-90.
Kontynuowano rozbudowę przemysłu w dzielnicach zachodnich. W 1980 r. nowy browar otwarto we wschodniej
części miasta (Franowo).
W latach 90. XX w., w granicach miasta, rozbudowywują się
głównie dzielnice północne (Morasko, Umultowo), gdzie powstaje m.in. nowa dzielnica uniwersytecka, oraz zachodnie,
gdzie od lat 60. XX w. trwa budownictwo jednorodzinne.
W wypadku Poznania należy także dodać, że ogromnemu
rozwojowi podlega także strefa podmiejska. Rozwój ten
dotyczy nie tylko mieszkalnictwa, ale także gospodarki.
W podpoznańskich wsiach i miastach powstało w ostatnich
latach dużo miejsc pracy (Bolechowo, Swarzędz, Tarnowo
Podgórne i in.)
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Szczecin57
W latach 70. XX w. przebudowano układ tras w Śródmieściu
i w rejonie Stoczni Szczecińskiej.

Na przełomie lat 60. i 70. XX w. rozpoczęto budowę szeregu osiedli, wychodząc poza dotychczas zagospodarowane
tereny. Powstały wówczas m.in. osiedla na Pomorzanach,
Wzgórzu Hetmańskim, Krzekowie i Niebuszewie oraz na
zachód od stacji kolejowej Turzyn.
Na Dąbiu, odbudowanym w latach 60. XX w., rozpoczęto
w 1974 r., trwającą do dziś, budowę wielkiego zespołu osiedli mieszkaniowych, położonych pomiędzy starą zabudową,
a autostradą.
Rozwój przemysłu nadal był związany z Odrą, a rozbudowa
Zakładów Chemicznych w Policach i budowa Elektrowni
Dolna Odra spowodowały rozciągnięcie aglomeracji w tym
właśnie kierunku. Niemniej szereg nowych inwestycji zlokalizowano także na zachodnich i południowych peryferiach
miasta (Pogodno, Gumieńce).
Transformacja społeczno-ekonomiczna ponownie otwarła
możliwość rozwoju lewobrzeżnego Szczecina. Z kolei
brak poprawnych rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy
Śródmieściem a Dąbiem zahamował rozwój części prawobrzeżnej. W tej sytuacji terenem nowych inwestycji stały się
dzielnice położone na północ od Śródmieścia.
W latach 90. XX w. mamy do czynienia ze spadkiem
zatrudnienia i produkcji w niektórych starych zakładach
przemysłowych. Z kolei bliskość Berlina stwarza szansę
rozwoju portu szczecińskiego.
Następuje rozwój Szczecina jako ośrodka usługowego
a zwłaszcza naukowego. Nowe budynki uniwersytetu zlokalizowano na południowych peryferiach miasta.

Toruń58
W latach 70. XX w. wykonano
kilka poważniejszych inwestycji.
W 1970 r. wybudowano dalszy
ciąg obwodnicy śródmiejskiej,
co pozwoliło na likwidację tras
na Starym Mieście.
W pierwszej połowie lat 70. XX w.
wydłużono także istniejące trasy
do zakładów przemysłowych (Elana i Merinotex), wybudowanych
na wschodnich i zachodnich
krańcach miasta.
Kolejną inwestycją była, ukończona w 1980 r., nowa trasa prowadząca od ul. Uniwersyteckiej

57
58

Źródło jak w przyp. 9.
Źródło jak w przyp. 10.

Zachodnią część miasta zajmują lotnisko i las Barbarka, na
północy, gdzie aż do lat 90. XX w., znajdowała się baza
wojsk radzieckich. Nic więc dziwnego, że po zapełnieniu
pustych przestrzeni pomiędzy XIX-wiecznymi przedmieściami, rozwój nowych osiedli mieszkaniowych przeniósł
się na wschód – poza przemysłowe Przedmieście Jakubskie – na tereny przyłączone w 1946 i 1976 r. W 1974 r.
rozpoczęto tam realizację os. Rubinkowo, a w latach 80.
– os. Na Skarpie.
Nowe obiekty przemysłowe lokalizowane były w latach 70.
i 80. XX w. głównie w północno-wschodniej części miasta
(Mokre i Grębocin).
Wspomnieć należy o Podgórzu, w którym rozwija się zabudowa jednorodzinna. Dzielnica ta stała się również obszarem
magazynowo-składowym.
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przez ul. Przy Kaszowniku i Skłodowskiej-Curie do Elany. Linia ta
zastąpiła starą trasę do Dworca
Wschodniego.
W latach 80. XX w. wybudowano
trasę do os. Na Skarpie oraz tory
łączące ulicę Bydgoskie Przedmieście z ul. Przy Kaszowniku,
co pozwoliło uzyskać drugą,
równoleżnikową trasę wschód
-zachód.
W 1984 r. zawieszono także
komunikację do Dworca Głównego, którą wkrótce ostatecznie
zlikwidowano.
W 1991 r. zlikwidowano trasę na
Przedmieście Chełmińskie.
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Lata 90. XX w. przyniosły spadek zatrudnienia w przemyśle toruńskim. Wzrosła rola funkcji usługowych – głównie
naukowych (UMK). Toruń utrzymał także status miasta
wojewódzkiego, pozostając (w 1999 r.) siedzibą sejmiku
województwa kujawsko-pomorskiego.

Trójmiasto59
W 1977 r. uruchomiono trasę
przez teren dawnego lotniska na
Zaspie i Przymorze.
W okresie tym zbudowano krótkie
odcinki „łącznikowe” w ul. Klinicznej oraz al. AK i 3. Maja.
Zakończono budowę ostatniego
odcinka na Podwalu Przedmiejskim,
co umożliwiło likwidację trasy
w ul. Długie Ogrody i Łąkowej.

W 1970 r. rozpoczęto budowę Portu Północnego, którego
pierwszą część uruchomiono w 1974 r. W latach 1972-75
w Płoni Małej zbudowano Rafinerię Gdańską.
Po 1974 r. rozpoczęto budowę osiedla mieszkaniowego na
Zaspie, na terenie dawnego lotniska. Na północ od Oliwy
wzniesiono os. Żabianka.
Deficyt terenów budowlanych spowodował rozbudowę
dzielnic mieszkaniowych na wysoczyźnie morenowej.
Największym osiedlem jest tu Chełm.

Warszawa60
Okres lat 70. i 80. XX w. odznaczył się zahamowaniem inwestycji w komunikacji tramwajowej,
natomiast po raz kolejny odżyła
sprawa budowy metra.
Oddano wówczas do użytku jedynie nową trasę do Annopola
(przez nowe osiedla na Bródnie)
oraz wydłużono trasę z os. Piaski
do Huty Lucchini.
W latach 90. XX w. uruchomiono
dwie trasy tramwajowe: na os.
Jelonki (wydłużenie od cmentarza
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W 1977 r. przyłączono do Warszawy miasto Ursus.
W tym okresie zbudowano nowe osiedla zarówno w Śródmieściu (Muranów, Za Żelazną Bramą), kontynuowano
wcześniejsze inwestycje (m.in. Żoliborz, Rakowiec, Wierzbno,
Jelonki Północne) oraz rozpoczęto budowę nowych, często
olbrzymich osiedli (Piaski, Wawrzyszew i Chomiczówka na
północy Służew i Stegny oraz Ursynów na południu; Saska
Kępa, Targówek i Bródno na Pradze oraz osiedle w Ursusie).
W latach 80. XX w. nowe osiedla mieszkaniowe powstały
w południowej części miasta jako kontynuacja zespołu Ursynowa (Natolin, Imielin, Kabaty) i północnej w rejonie Tarchomina.
Osiedla te były od początku (jeszcze w latach 70. XX w.)
projektowane do obsługi komunikacyjnej przy użyciu metra,
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na Woli) oraz na Nowe Bemowo
(wydłużenie z Koła).
W 1995 r. otwarto pierwszy odcinek pierwszej linii metra w Polsce:
Kabaty-Politechnika, a w trzy lata
później doprowadzono tę linię do
centrum Warszawy (przystanek
Centrum). W 2005 r. metro dotarło
do pl. Wilsona na Żoliborzu.
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przy czym Ursynów doczekał się takiej komunikacji dopiero
w połowie lat 90. XX w. Pozostałe nowe osiedla (Nowe Bemowo, Gocław) powstały nieco bliżej Śródmieścia.
W latach 90. XX w. Warszawa była najszybciej rozwijającym
się miastem w Polsce, zarówno w granicach administracyjnych (m.in. dopiero teraz wykorzystano dotąd niezabudowane, od końca wojny, działki w Śródmieściu), jak i poza nimi.
Gwałtowny rozwój strefy podmiejskiej Warszawy (głównie
budownictwo jednorodzinne oraz nowe obiekty przemysłowe lub handlowe) często wymuszał rezygnację z usług
transportu publicznego, który poza miastem jest stosunkowo
słabo rozwinięty.

Wrocław61
Z początkiem lat 70. XX w. wydłużono istniejącą trasę w ul. Ślężnej.
Osobną sprawą było wybudowanie w latach 70. XX w. nowej trasy
w śródmieściu (Nowy Świat-Kazimierza Wielkiego) i zlikwidowanie
dzięki temu szeregu tras, przebiegających przez Stare Miasto (m.in.
przez Rynek i pl. Solny).
Po 1980 r. przeniesiono trasę do
Tarnogaju (z ul. Pięknej na al.
AK), wybudowano nową trasę
do ul. Żmigrodzkiej oraz przebudowano węzeł w rejonie pl.
Powst. Warszawy.
Uruchomiono odcinek w ul. Bałtyckiej. Ponadto rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę modernizację tras (m.in. poprzez wydzielanie torowisk, budowę łącznicy
przy Dworcu Głównym). Planuje
się także budowę nowych tras
w kierunku osiedli mieszkaniowych Nowy Dwór i Kozanów –
– w tym ostatnim przypadku zainstalowano już nowe rozjazdy,
wyprowadzające ruch ze skrzyżowania ul. Mieszczańskiej i Jagiełły
w ul. Dmowskiego.
Część torowisk została zniszczona
w czasie powodzi w 1997 r., ale
zostały już odbudowane (2005 r.).

61

Źródło jak w przyp. 13.

W latach 70. zaczęto, po raz pierwszy po II wojnie światowej, zagospodarowywać na większą skalę tereny dotychczas
niewykorzystane. Nowe tereny przemysłowe wyznaczone
zostały w rejonie Poświętnego, a później Maślic i Żernik.
Budownictwo mieszkaniowe w II poł. lat 70. i w I poł. lat
80. XX w. skoncentrowano w zachodnich dzielnicach: zbudowano tam os. Popowice (1972-78), a następnie Kozanów
(od 1977 r.), Pilczyce, Nowy Dwór (od 1980 r.) i Gądów.
Pod koniec lat 80. rozpoczęto budowy nowych osiedli
w rejonie Psiego Pola i Gaju.
Okres transformacji z jednej strony spowodował spadek
znaczenia przemysłu, z drugiej umożliwił większy rozwój
Wrocławia jako ważnego ośrodka usługowego, naukowego
i kulturalnego Polski.
Rozpoczęto (od Starego Miasta) akcję przebudowy i remontowania budynków, zwłaszcza tych niezniszczonych w czasie
wojny, a zaniedbanych w latach 1945-90.
Zabudowuje się pozostałe ciągle po wojnie puste place.
Rozwija się budownictwo jednorodzinne, przy czym charakterystyczny jest stosunkowo słaby rozwój części strefy
podmiejskiej, położonej poza granicami miasta. Z drugiej
strony bardzo intensywnie rozwijają się Bielany Wrocławskie – wieś położona przy skrzyżowaniu autostrady A4
i drogi nr 8.
Znaczne zniszczenia przyniosła powódź w 1997 r.
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Komentarz
Pod koniec lat 60. XX wieku w wielu miastach doszło do sytuacji, kiedy
opóźnienie w budowie trasy MTS spowodowało konieczność uruchomienia komunikacji autobusowej, traktowanej wówczas jako zastępcza62. W latach 70. XX w.
autobus staje się jednak równie ważnym (w porównaniu do MTS) środkiem transportu miejskiego, wskutek:
– pogarszających się warunków funkcjonowania komunikacji tramwajowej, zwłaszcza wobec wzrostu motoryzacji indywidualnej, przy jednoczesnym ograniczeniu
modernizacji MTS
– poglądu („zaimportowanego” z Francji i krajów anglosaskich), zgodnie z którym
uważano komunikację tramwajową za archaiczną i nieekonomiczną (co było
prawdą) oraz niemożliwą do modernizacji (co już prawdą nie było63)
– rozpoczęcia (jeszcze w latach 60. XX w.) produkcji wielkopojemnego i wytrzymałego autobusu (na licencji Škody) w Jelczu, przy jednoczesnych kłopotach
chorzowskiego Konstalu z wyprodukowaniem solidnego wagonu tramwajowego
dla Warszawy64
– wyczerpania się rezerw wolnych terenów w dotychczasowych strefach zainwestowania miejskiego, co zmuszało władze miast do budowy nowych osiedli i obiektów
przemysłowych już poza nimi, najczęściej w terenach wiejskich, przyłączonych
w latach 50. XX w. oraz podczas reformy podziału administracyjnego Polski
w latach 1973-77. Wobec braków finansowych obszary te łączono z centrami
miast komunikacją autobusową, wymagającą niższych kosztów inwestycyjnych.
W tej sytuacji w latach 70. XX w. doszło do pewnego dualizmu: w planach
nowych osiedli i fabryk przewidywano budowę nowoczesnych sieci MTS (por.
Ostaszewicz, Rataj 1979), najczęściej w postaci metra lub tzw. szybkiego tramwaju
w wersji całkowicie oddzielonej od ruchu ulicznego. W rzeczywistości, nowe dzielnice łączono z pozostałymi częściami miasta za pomocą komunikacji autobusowej.
Rozwój MTS w tych latach polegał na przedłużaniu istniejących tras do zbudowanych w ich pobliżu dzielnic mieszkaniowych. Najwięcej takich inwestycji
wykonano w Krakowie, Poznaniu, a pojedyncze linie otwarto też m.in. w Gdańsku,
Elblągu i Częstochowie.
Z planów budowy nowoczesnych tras MTS zrealizowano (we fragmentach)
inwestycje w Poznaniu65 (fot. 2), Krakowie66 i wspomnianą linię metra w Warszawie,
a po rozpoczętej budowie normalnotorowej trasy tramwajowej w Bydgoszczy pozostała mało wykorzystana, wąskotorowa trasa w ul. Wojska Polskiego (fot. 11).
Niektóre spośród zbudowanych pod koniec lat 60. osiedli mieszkaniowych do dzisiaj nie otrzymały
połączenia MTS (są to m.in. os. Błonie w Bydgoszczy, Olsza II i Azory w Krakowie).
63
Dowodem może być ówczesny rozwój naziemnych systemów szynowych w Niemczech, Szwajcarii i krajach Beneluksu (np. „premetro” w Brukseli), a także ich odbudowa, dokonywana obecnie
w Francji i Wielkiej Brytanii.
64
Pozostałe miasta nie otrzymywały wtedy w ogóle nowego taboru, zadowalając się wagonami
z „drugiej ręki”, pochodzącym z miast, w których zlikwidowano tramwaj, i z Warszawy.
65
PST (Poznański Szybki Tramwaj) do os. Sobieskiego (1997).
66
Odcinek do Kurdwanowa (2000).
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W przypadku warszawskiego
metra, planowanego już przed II
wojną światową (por. Podoski 1995),
plan rozwoju Warszawy zakładał
budowę trzech ogromnych zespołów mieszkaniowych, połączonych
z centrum miasta tym właśnie środkiem
transportu. Ostatecznie tylko dzielnica
południowa (Ursynów) doczekała się
otwarcia pierwszego odcinka (dopiero
w 1995 r.), a położony na północy
Tarchomin pozostaje nadal jednym
z najgorzej dostępnych komunikacyjnie osiedli Warszawy.
Należy dodać, że w pierwszej
połowie lat 70. XX w. zrealizowano
(planowane wcześniej) plany przebudowy i modernizacji śródmiejskich układów komunikacyjnych w
Bydgoszczy, Wrocławiu i Szczecinie,
dokończono je w Poznaniu i Gdańsku oraz usunięto trasę tramwajową
z ruin Starego Miasta w Elblągu.
Po 2000 r. rozpoczęto kilka
nowych inwestycji, między innymi
w Elblągu, Gdańsku i Poznaniu.
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Fot. autora

Fotografia 11. Pierwszy odcinek niezrealizowanej
trasy „tramwaju szybkiego” w ul. Wojska Polskiego
w Bydgoszczy, 2001 r.
Photo 11. The first section of the planned Fast Tram
Route in Bydgoszcz (Wojska Polskiego Str.), 2001
Dłuższe (niż rozstaw szyn) podkłady to ślady po
przekuciu torów o normalnej szerokości na wąskie,
odpowiednie dla kursującego w tym mieście taboru.

2.2.6. Górny Śląsk i Zagłębie Dąbrowskie
Mimo regionalnej specyfiki – rozwój sieci górnośląsko-dąbrowskiej wykazuje szereg podobieństw do rozwoju sieci w pozostałych miastach Polski. Na
Górnym Śląsku większość tras powstała w okresie przed I wojną światową. Były
to przeważnie linie międzymiastowe. Jako pierwsza (w 1894 r.) powstała trasa
z Piekar Śląskich do Gliwic przez Bytom, Łagiewniki, Chebzie i Zabrze. Głównymi
węzłami tej sieci były Katowice, Bytom i Gliwice. W okresie międzywojennym
w niemieckiej części Górnego Śląska powstało niewiele nowych tras (najwięcej
w okolicach Bytomia i Zabrza), przebudowano także sieć w śródmieściach Gliwic i Bytomia. Po polskiej stronie granicy dużą inwestycją była budowa sieci
w Zagłębiu Dąbrowskim.
Po II wojnie światowej odrębne dotąd sieci połączono w jeden system.
W latach 1946-1960 zbudowano szereg przedłużeń istniejących tras, lecz najczęściej odpowiadały one na lokalne zapotrzebowanie w okolicach większych miast
(Zabrze i Bytom, Sosnowiec i Będzin). Niektóre z nich zostały już zlikwidowane,
a inne należą do najsłabiej wykorzystanych w GOP. W okresie tym, mimo przeprowadzenia modernizacji (m.in. wydzielenia torowisk, budowy drugich torów)
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zmarnowano szansę zbudowania nowoczesnej sieci tramwajów międzymiastowych, które mogłyby pełnić ważną rolę integracyjną w tej konurbacji.
Po 1970 r., w związku z budową huty w Dąbrowie Górniczej67, zmodernizowano istniejące trasy i zbudowano nowe w Zagłębiu Dąbrowskim. Z kolei
na Górnym Śląsku zamknięto kilka tras – głównie w okolicy Bytomia, gdzie
w zamian powstała nowa linia do Stroszka. Zlikwidowano również większość tras
w Gliwicach. Ponadto przebudowano sieci śródmiejskie Chorzowa i Bytomia.

2.3. Współzależności pomiędzy rozwojem ludnościowym
i przestrzennym miast a rozbudową sieci
W niniejszym rozdziale autor chciałby się bliżej przyjrzeć zależnościom,
występującym pomiędzy rozwojem przestrzennym MTS, reprezentowanym przez
długość tras, a rozwojem miast, reprezentowanym przez rozwój demograficzny
i przestrzenny.
Wykresy (rys. 3), przedstawiające długość tras w mieście, jego ludność
i powierzchnię, sugerują istnienie ścisłej zależności pomiędzy tymi trzema elementami. W celu sprawdzenia siły tej zależności wyliczono współczynniki korelacji
Pearsona68 pomiędzy szeregami odpowiednich danych. Obliczenia polegały na
zestawieniu danych (długości tras i liczby ludności oraz długości tras i wielkości
powierzchni) w postaci serii czasowych dla poszczególnych miast. Najdłuższą
serię posiadała Warszawa (134 lata) a najkrótszą – Gorzów (96). Pominięto Częstochowę, ze względu na krótką serię (41 lat). Liczbę wyrazów w serii oznaczono
„n”. Wyniki przedstawione są w tabeli 10.
Z analizy tej tabeli wynika istnienie silnej zależności pomiędzy liczbą ludności
badanych miast, a długością tras MTS. W opracowaniach dotyczących komunikacji
miejskiej (por. Gługiewicz 1994, s. 11-15) na pierwszy plan często wysuwa się
zależność pomiędzy wielkością powierzchni, a rozwojem komunikacji, tymczasem
ta zależność jest słabsza, a niekiedy w ogóle nie występuje.
Jednakże nie można mówić tu o sprzeczności, albowiem analizy przeprowadzone w ramach niniejszej pracy dotyczą jedynie fragmentu systemu komunikacyjnego miasta, jakim jest sieć MTS. Każdorazowe powiększanie obszaru miasta
powoduje skokowy wzrost długości tras transportowych, ale wzrost ten najczęściej
dotyczy komunikacji drogowej.
W tym miejscu autor chciałby bardziej szczegółowo omówić zależność, występującą między liczbą ludności badanych miast, a długością tras MTS. Pomocne może
być sporządzenie wykresów rozrzutu i ustalenie równań regresji dla tej zależności.
Porównując wykresy rozrzutu autor podjął próbę określenia rodzaju omawianej
zależności. Wyróżnił dwa jej rodzaje (oznaczone w tab. 10 literami A, B). Typ A
(rys. 4) obejmuje 5 miast i charakteryzuje się wyraźną liniową zależnością, którą
można opisać prostym równaniem y = ax+b.
67
68

Mittal Steel Poland, oddział w Dąbrowie Górniczej, dawna Huta Katowice.
Obliczeń dokonano przy pomocy pakietu Statistica® 5.
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Tabela 10. Współczynniki korelacji i rodzaj zależności pomiędzy rozwojem sieci MTS, a rozwojem ludnościowym i przestrzennym miast
Table 10. Correlation indices and the relation type between the URT network development and
the spatial and demographical one of the cities

* objaśnienia w tekście.
Źródło: opracowanie własne (przy pomocy pakietu Statistica® 5) na podst.:

Bydgoszcz: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. I; ludność: roczniki statystyczne GUS; Historia
Bydgoszczy, 1991, t.1, s. 507; Jelonek 1956; Kotowski 1980, s. 180; 1988, s. 28; powierzchnia: roczniki statystyczne
GUS; Historia Bydgoszczy, 1991 t.1, s. 505-506; Kotowski 1980, s. 179, 1988, s. 26-28.
Częstochowa: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. II; ludność: roczniki statystyczne GUS; powierzchnia: roczniki statystyczne GUS.
Elbląg: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. III; ludność: Jelonek 1956; Gierszewski 1970; roczniki
statystyczne GUS; powierzchnia: Andrzejewski 1987; Baranowski 1990; roczniki statystyczne GUS.
Gorzów Wlkp.: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. IV; ludność: Benyskiewicz 1990a; 1990b; Jelonek 1956; roczniki statystyczne GUS; powierzchnia: Benyskiewicz 1990a; 1990b; Lijewski, Kwiatek 1998; roczniki
statystyczne GUS; Wąsicki 1964.
Grudziądz: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. VI; ludność: Jelonek 1956; roczniki statystyczne
GUS; powierzchnia: roczniki statystyczne GUS.
Kraków: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. VII; ludność: Adamczyk 1997, s. 27; Jelonek 1956;
Małecki 1994, s. 315; Mroczka 1999, s. 12, 15; roczniki statystyczne GUS; Statystyka Miasta Krakowa 1936; powierzchnia:
Bromek 1968; Mydel 1994; roczniki statystyczne GUS.
Łódź (agl.): sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. VIII; ludność: Jelonek 1956; roczniki statystyczne GUS.
Poznań: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. IX; ludność: Abt 1998, s. 944; Jelonek 1956; Kędelski
1994, s. 226; roczniki statystyczne GUS; powierzchnia: Abt 1998, s. 944; Kwiatek, Lijewski 1998; Nowak 1993;
roczniki statystyczne GUS; Skuratowicz 1994.
Szczecin: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. X; ludność: Białecki 1992, s. 212; Jelonek 1956;
roczniki statystyczne GUS; Włodarczyk 1994a, s. 325-327; 1994b, s. 528; powierzchnia: Białecki 1998, s. 184;
roczniki statystyczne GUS; Stelmach 1994.
Toruń: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. XI; ludność: Jelonek 1956; roczniki statystyczne GUS;
powierzchnia: Gregorkiewicz 1974; roczniki statystyczne GUS.
Trójmiasto: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. XII; ludność: Jelonek 1956; Romanow 1998a; 1998c; roczniki statystyczne GUS; powierzchnia: Gdynia 1999 w liczbach; Romanow 1998a; 1998b; roczniki statystyczne GUS.
Warszawa: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. XIII; ludność: Jelonek 1956; roczniki statystyczne GUS;
130 lat statystyki Warszawy 1994; powierzchnia: roczniki statystyczne GUS; 130 lat statystyki Warszawy 1994.
Wrocław: sieć komunikacyjna: obliczenia własne na podst. tab. XIV; ludność: Jelonek 1956; Ptaszycka 1956a, s.130;
roczniki statystyczne GUS; powierzchnia: roczniki statystyczne GUS; Ptaszycka 1956a, s. 133.

Rysunek 3. Rozwój tras MTS, ludność i powierzchnia badanych miast
Figure 3. The URT routes development, population number and the area of the discussed cities
Źródło: opracowanie własne (przy pomocy pakietu Statistica® 5) na podst. danych, jak do tabeli 10.
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Rysunek 4. Zależność pomiędzy liczbą ludności
i długością tras MTS w Poznaniu
(typ A; y = 1+0,1x)

Rysunek 5. Zależność pomiędzy liczbą ludności i długością tras MTS we Wrocławiu (typ B)
w latach 1866-1939 (y = -35+0,2x) i 1945-2000
(y = -19+0,4x-0,004x2)

Figure 4. Relation between the population
number and the routes length in Poznań
(A type; y = 1+0,1x)

Figure 5. Relation between the population
number and the routes length in Wrocław (B type)
in the 1866-1939 period (y = -35+0,2x) and that
of 1945-2000 (y = -19+0,4x-0,004x2)

Źródło: opracowanie własne (przy pomocy pakietu Statistica® 5) na podst. danych jak do tab. 10.

Typ B obejmuje 7 miast, dotkniętych zniszczeniami podczas II wojny światowej. Okres do wybuchu wojny cechował się w tych miastach zależnością liniową
(rys. 5). W okresie powojennym charakter tej zależności zmienił się: najlepszym
jego przybliżeniem wydaje się funkcja kwadratowa y = ax2+bx+c. Wyjaśnienie tej
zmiany jest stosunkowo proste. Przyczyną jej były różnice pomiędzy tempami odbudowy infrastruktury transportu oraz zabudowy i zaludnienia. Jak już wspomniano
w poprzednim rozdziale, odbudowa sieci MTS trwała w zasadzie kilka lat, podczas
gdy przedwojenną liczbę ludności osiągnięto dopiero w latach 60. XX w.69, a puste
place po przedwojennej zabudowie można znaleźć w tych miastach jeszcze dziś.
Jeszcze inną interpretację zależności pomiędzy długością tras MTS a liczbą
ludności oraz wielkością powierzchni miast można przedstawić na podstawie
rysunku 6, prezentującego przebieg wskaźników:
– gęstości demograficznej sieci MTS (w m na 1000 mieszkańców)
– gęstości przestrzennej sieci (w km na 100 km2).
Analizując pierwszy z omawianych wskaźników, można zauważyć kilka charakterystycznych etapów jego przebiegu. Etap pierwszy (kończący się zazwyczaj
w pierwszej dekadzie XX w.) charakteryzuje się wartościami rosnącymi, choć
69

Spośród analizowanych miast najwcześniej przedwojenny stan ludności osiągnięto w Grudziądzu
(w 1956 r.) (ale tam nie było przesiedleń), najpóźniej zaś we Wrocławiu, bo dopiero w 1983 r.

Rysunek 6. Przebieg wskaźników gęstości sieci i długości sieci na mieszkańca w badanych miastach
Figure 6. Course of network density and length indices per capita in the discussed cities
Źródło: opracowanie własne na podst. danych jak do tab. 10.
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często o nieustabilizowanym przebiegu. Wywołane jest to inwestycjami na rzecz
MTS, których skutkiem było stworzenie sieci obsługującej większość70 mieszkańców miasta. Koniec pierwszego etapu był równoznaczny z osiągnięciem pewnego
maksimum wskaźnika, którego wartość zamyka się w przedziale pomiędzy 60
(Warszawa), a 250 (Gdańsk). Najwyższe wartości osiągnięto w miastach położonych ówcześnie na ziemiach niemieckich, a najniższe w zaborze rosyjskim – co
było najprawdopodobniej spowodowane różnicami między tymi państwami.
Lata międzywojenne były okresem stopniowego stabilizowania się przebiegu
omawianego wskaźnika, jednak najczęściej na nieco niższym poziomie. Stabilny
poziom, w większości przypadków, został osiągnięty w latach 30. XX w., na poziomie 130-175 w miastach podówczas niemieckich, oraz 80-16071 – w polskich.
Odbudowa miast po II wojnie światowej spowodowała najpierw gwałtowny
wzrost wartości tego wskaźnika a następnie spadek, nieco mniej gwałtowny, na
przełomie lat 40. i 50. XX w. (nie dotyczy to oczywiście miast, które ocalały).
Dla większości ośrodków widoczny był również wzrost omawianego wskaźnika
w latach 50. XX w., związany z prowadzoną wówczas modernizacją i rozbudową
sieci celem dostosowania MTS do potrzeb, zmienionych wskutek wojny i zmian
politycznych. Wskaźnik ten osiągał wówczas wartości w granicach 100-275,
z tym że najwyższe przybrał w miastach zniszczonych w czasie wojny oraz tych,
z których wysiedlono ludność niemiecką.
W następnych latach, analogicznie jak po pierwszym etapie rozwojowym,
omawiany wskaźnik zaczął się stabilizować. Obecnie oscyluje w granicach
75-14072, przy czym dla 8 miast – w granicach 90-115.
Analiza przebiegu wskaźnika gęstości sieci MTS względem powierzchni
miasta jest znacznie prostsza. Początkowo wartość ta miała charakter rosnący.
W latach, w których rozszerzano granice miast, następował gwałtowny spadek
analizowanego wskaźnika, najczęściej do poziomu znacznie niższego, niż uprzedni. Wynikało to ze wspomnianego już faktu powiększania obszaru miast o tereny
słabo zagospodarowane. Później wartość wskaźnika znowu wzrastała (a jeżeli
nie prowadzono żadnych inwestycji – była stała; mogła zaś spaść w przypadku
likwidowania jakichś odcinków sieci). Kolejne powiększenie obszaru miasta powodowało znowu gwałtowny spadek gęstości sieci MTS.
W rzeczywistości chodzi o to, że sieć ta była przestrzennie dostępna dla większości populacji
miasta. Należy pamiętać, iż w tym okresie znacznej części mieszkańców miasta nie było stać na
podróżowanie tramwajem.
71
Z dwoma zastrzeżeniami: najwyższe wskaźniki cechują miasta posiadające linie podmiejskie (Łódź
i Gdańsk); pod koniec lat 30. wzrósł wskaźnik w Toruniu – powyżej 200, co oznacza najwyższą
wartość wśród analizowanych miast w tym czasie. Autor nie znalazł wyjaśnienia tego faktu.
72
W analizie pominięto Częstochowę, gdzie wskaźnik ten wynosi obecnie 44 metry na 1000 mieszkańców oraz GOP, w którym średni wskaźnik (dla wszystkich miast) wynosi 108 metrów na 1000 mieszk.
Podobnym wskaźnikiem (długości linii w km na 10 000 mieszk.) posłużył się Stanisław Dziadek (1995,
1996), analizując rolę transportu tramwajowego w GOP. Niskim wartościom tego wskaźnika (wynikającym zapewne z faktu, iż w GOP wiele tras jest obsługiwanych zaledwie jedną lub dwoma liniami)
towarzyszyła znaczna rozpiętość pomiędzy poszczególnymi miastami: od 0,2 w Gliwicach do 4,7
w Będzinie. Nie dowodziła ona jednak aż tak dużych różnic w rozwoju MTS pomiędzy tymi miastami,
lecz była raczej wynikiem specyfiki regionu (np. część tras ma tam przecież funkcje tranzytowe).
70
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Warto jednak zwrócić uwagę na malejącą (w całym analizowanym okresie)
wartość trendu wskaźnika, co związane było przede wszystkim z rozwojem alternatywnych środków transportu (motoryzacji indywidualnej, komunikacji autobusowej
i trolejbusowej) oraz (prawdopodobnie) ze zmianami w strukturze przestrzennej
miast73 (głównie w gęstości zaludnienia i użytkowaniu ziemi).

2.4. Wnioski
Porównanie ponadstuletniego rozwoju MTS w Polsce z rozwojem miast
pozwala na wyciągnięcie kilku wniosków.
I. Rozwój miasta i jego systemu transportu szynowego to zjawiska ściśle współzależne, przy czym znacznie wyraźniejsze było stymulowanie rozwoju sieci
transportowej przez rozwój miasta niż zależność odwrotna.
II. Największy rozwój MTS nastąpił w okresie przed I wojną światową oraz
w latach 50. i 60. XX w. W tym ostatnim okresie podjęto także szereg działań, mających na celu modernizację sieci MTS i dostosowanie jej do nowych
warunków funkcjonowania w szybko rosnących miastach.
III. Mimo działań wspomnianych w poprzednim punkcie, wobec stagnacji MTS
w latach 70. XX w. (a zwłaszcza w 80. i 90. XX w. ), do dzisiaj znaczne fragmenty tych sieci funkcjonują w układach jeszcze XIX-wiecznych.
IV. Gwałtowny rozwój miast po 1970 r., przy opóźnieniach w inwestycjach w transporcie szynowym, doprowadził do sytuacji, w której ów transport obsługuje
(częściowo niepotrzebnie) obszary miast, które niegdyś charakteryzowały się
dużą gęstością zaludnienia i dużą liczbą miejsc pracy, pomijając jednocześnie
nowe dzielnice. Rozwój miast w ostatnich latach XX w. wyraźnie wyprzedził
rozwój sieci MTS.
V. Istnieje silna zależność pomiędzy rozwojem przestrzennym sieci MTS, a rozwojem ludnościowym danego miasta. Zależność ta, o ile nie wystąpiły żadne
zjawiska katastrofalne (II wojna światowa), ma charakter liniowy.
VI. Rozwój sieci MTS najlepiej opisuje wskaźnik gęstości demograficznej (długość
tras przypadających na 1000 mieszkańców). Służy on również lepiej do porównań między miastami niż powszechnie stosowany wskaźnik gęstości sieci.
MTS służy bowiem przewozom pasażerskim i stąd najsilniej powiązany jest
z ludnością miasta. Z ekonomicznego punktu widzenia, a rozwój transportu
wynika z wielkości potencjalnego popytu tworzonego przez ludzi właśnie. Z drugiej strony, przebieg granic administracyjnych miast (a pośrednio powierzchnia
miasta) ma charakter dość przypadkowy (zwłaszcza po II wojnie światowej).
73

Wniosek ten ma jednak charakter czysto intuicyjny. W celu jego weryfikacji konieczne byłoby
zbadanie zmian w gęstości całej sieci transportowej na jednolicie (przez cały okres badań) zdefiniowanym obszarze miejskim, co wykracza poza zakres niniejszej pracy. Badania prowadzone
w granicach administracyjnych miast (w tym także badania autora dotyczące MTS) mają tę wadę, że
zasięg tych granic (np. w 1900 r. i 2000 r.) wynikał z różnych przesłanek. Mówiąc innymi słowami,
należałoby stosować różne definicje „miasta w granicach administracyjnych”.

3. wpływ rozwoju
sieci miejskiego transportu
szynowego na jego
współczesne funkcjonowanie

Jak już wspomniano, głównym celem działalności transportu pasażerskiego
w mieście jest zaspokojenie potrzeb ludzi, dotyczących przemieszczania się.
Wg B. Meyer (1998) potrzeby1 te wynikają z:
– wielkości miasta (liczby ludności oraz wielkości obszaru miasta i jego kształtu)
– struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta, a zwłaszcza wzajemnego rozmieszczenia miejsc zamieszkania i lokalizacji pozostałych funkcji
– struktury demograficznej ludności miasta.
MTS jest fragmentem transportu pasażerskiego, jest także częścią transportu
publicznego, którego podstawowym celem (w odróżnieniu od przedsiębiorstw
prowadzących tego typu działalność, których celem może i powinien być zysk)
jest poprawa dostępności obszaru miasta dla jego mieszkańców.
Sposób realizacji dostępności przy pomocy usługi komunikacyjnej MTS został
przedstawiony w tabeli 11.
Badanie funkcjonowania MTS polega na analizie warunków oraz jakości
usługi komunikacyjnej, służącej poprawie dostępności. Badanie jakości podróży
sprowadza się do kontroli wykonania założonej usługi transportowej. Wymaga ono
przeprowadzenia pomiarów elementów jakości usługi, wspomnianych w tabeli
11, co wykracza poza zakres niniejszej pracy. W latach 90. XX w. zaczęto takie
pomiary przeprowadzać w większości miast Polski, z tym że, praktycznie biorąc,

1

„Potrzeba przewozowa zgłaszana wobec transportu pasażerskiego (wewnątrz obszarów zurbanizowanych – dopisek autora) to chęć lub konieczność realizacji przez daną osobę podróży komunikacyjnej
z jednego miejsca na drugie za pomocą odpowiedniego środka transportu. Jej cechy specyficzne to:
– koncentracja na ograniczonym przestrzennie obszarze, determinująca niewielką średnią odległość
podróży (...)
– powszechność (...)
– czasoprzestrzenna nierównomierność
– masowość” (Rucińska 1997).
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Tabela 11. Elementy poprawy dostępności przy pomocy MTS
Table 11. Accessibility improvement elements due to the URT

Źródło: opracowanie własne.

w każdym z nich stosowana była inna metodyka takich badań. Przegląd stosowanych metod zawiera publikacja Metody oceny i kontroli funkcjonowania komunikacji zbiorowej (1996). Z kolei krytyczny przegląd stosowanych metod, wraz
z propozycjami możliwych kompleksowych i jednoznacznych ocen jakości funkcjonowania komunikacji zbiorowej zawiera praca Jakość komunikacji miejskiej (Rudnicki 1999). Wspomniana nieporównywalność stosowanych metod uniemożliwiła
zresztą analizę tego zagadnienia według miast. Można jedynie oszacować, że średnio transport publiczny w dużych miastach Polski oceniany był na ocenę „dobrą”,
z tym że niższe oceny uzyskały elementy typu: „punktualność”, „regularność”. Było
to spowodowane przede wszystkim wzrostem kongestii w polskich miastach.
Jakość oferowanych usług zależy od wielu czynników. Najistotniejszymi warunkami społeczno-ekonomicznymi funkcjonowania MTS w latach 90. XX w. były:
– struktury społeczno-demograficzne miasta oraz ich zmiany
– zmiany przestrzennego rozmieszczenie miejsc zamieszkania i pracy
– dostępność samochodu i podział zadań przewozowych (struktura przewozów
według środków transportowych)
– restrukturyzacja komunikacji miejskiej
– używane technologie i możliwości ich unowocześnienia
– wynikający z uwarunkowań historycznych kształt i przebieg tras MTS.
Pierwsze trzy uwarunkowania dotyczą miast i ich mieszkańców i nie były
w ramach niniejszych badań analizowane. Również problemy, odnoszące się
bezpośrednio do organizacji, zarządzania i technologii komunikacji miejskiej,
wykraczają poza zakres pracy. Niektóre aspekty powyższych uwarunkowań, istotne
z punktu widzenia tematu badań, zostały zasygnalizowane we Wstępie.
W niniejszej pracy podjęto próbę analizy historycznych warunków funkcjonowania MTS w Polsce. Bliższej analizie poddano:
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– dostępność do tras MTS (od przystanku do miejsc zamieszkania, do miejsc
zatrudnienia lub do innych celów
– kształt sieci
– częstotliwość kursowania i zdolność przewozową MTS
– prędkość komunikacyjną.

3.1. Historyczne uwarunkowania funkcjonowania
miejskiego transportu szynowego
3.1.1. Dostępność do tras oraz kształt sieci
Najprostszymi wskaźnikami, pozwalającymi ocenić dostępność sieci MTS
w mieście, są: powszechnie stosowany wskaźnik gęstość sieci oraz wskaźnik długości sieci MTS na 1000 mieszkańców. Z kolei kształt sieci można ocenić (pośrednio)
przy pomocy liczby linii i średniej długości linii (tab. 12). Oba te uwarunkowania
można także analizować przy pomocy map (rys. XV–XXVIII).
Tabela 12. Wskaźniki opisujące dostępność do sieci MTS oraz jej kształt w 2006 r.
Table 12. Indices describing the URT network accessibility and the network pattern in 2006

* Pomiędzy 2000 i 2006 r. odnotowano przyrost długości sieci w Elblągu (1,8 km) oraz w Warszawie (6 km)
** Zmiana tego wskaźnika pomiędzy rokiem 2000 i 2006 była minimalna, najczęściej wynikała
z przeszacowania liczby ludności dokonanej po Spisie Powszechnym w 2002 r.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych przedsiębiorstw komunikacyjnych, zarządów transportu
oraz obliczeń w oparciu o źródła kartograficzne oraz Rocznik Statystyczny Województw 2000 i Bank
Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl
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Wartości wskaźników w tabeli 12 rosną ze wzrostem liczby ludności miast.
Wynika to z faktu, wspomnianego już wcześniej, że MTS jest systemem najtańszym
i najefektywniejszym w warunkach miasta dużego. Stąd w tych właśnie miastach
sieci MTS są najlepiej rozwinięte, a co za tym idzie – najłatwiej dostępne, zaś
ich kształt sprzyja realizacji większości podróży.
Rozpatrzmy to zagadnienie szczegółowo na przykładzie Krakowa (rys. XXI).
Rysunki 7 i 8 prezentują dostępność do sieci tramwajowej Krakowa (poprzez
założenie 700-metrowego2 pasa oddziaływania linii tramwajowej) na tle gęstości
zaludnienia i liczby zatrudnionych na 1 km2 w jednostkach urbanistycznych.
Generalnie, w granicach zasięgu oddziaływania sieci tramwajowej znajdowały
się w Krakowie obszary o gęstości zaludnienia powyżej 2000 osób/km2 (rys. 7). Było
to uzasadnione, bowiem mniejsza gęstość zaludnienia nie zapewniłaby minimalnych
potoków pasażerskich. Jednakże poza zasięgiem oddziaływania MTS znajdowały się
też gęsto zaludnione osiedla blokowe: w tzw. „północnym paśmie” (Azory, Prądnik Biały Wsch., Górka Narodowa, Żabiniec, Prądnik Czerwony, Olsza II, Ugorek,

Rysunek 7. Dostępność do sieci tramwajowej w Krakowie na tle gęstości zaludnienia
Figure 7. Accessibility of the tram network in Cracow against the population density
Źródło: opracowanie własne; dane dotyczące liczby mieszkańców i jednostek urbanistycznych:
Zborowski 2005.
2

Jest to średnia z odległości maksymalnego dojścia pieszego (1 km) i odległości 300-400 m, uznawanej
za maksymalną, przy dobrym standardzie obsługi komunikacynej.
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Rysunek 8. Dostępność do sieci tramwajowej w Krakowie na tle liczby zatrudnionych
Figure 8. Accessibility of the tram network in Cracow against the employees number
Źródło: opracowanie własne; dane dotyczące liczby mieszkańców i jednostek urbanistycznych: Zborowski 2005.

Dywizjonu 303) oraz – położone na południowy zachód od centrum – os. Ruczaj
Zaborze (por. tab. 14). To ostatnie obejmuje także budowany „III Campus Uniwersytetu Jagiellońskiego” i znajdującą się tam Krakowską Strefę Ekonomiczną.
Analizując dostępność od MTS do miejsc pracy (rys. 8), widzimy, iż w zasięgu oddziaływania tej komunikacji znajdowały się jednostki, charakteryzujące
się „gęstością miejsc pracy” wyższą niż 5000. Krakowskie tramwaje nie obsługiwały natomiast wspomnianej już północnej części miasta, dzielnic przemysłowo
-składowych w Płaszowie i Łęgu oraz całości rozległego terytorium kombinatu
metalurgicznego Mittal Steel Poland (gdzie jednakże funkcjonowała wewnętrzna
komunikacja). Można dodać, że poza zasięgiem MTS znajdował się też Port
Lotniczy w Balicach.
Mimo rozwiniętej sieci komunikacji tramwajowej istniały więc w Krakowie
obszary jej pozbawione. Dotyczyło to głównie obszarów zainwestowanych po
1970 r. – co potwierdzałoby tezę autora o niedostosowaniu rozwoju sieci MTS do
rozwoju miasta w ostatnich 30 latach. Podobne braki dotyczą większości miast,
posiadających MTS, co w skrócie przedstawia tabela 13.
Analizując szczegółowo przypadki osiedli pozbawionych MTS (tab. 14),
widać wyraźnie, iż został on tam zastąpiony przez komunikację autobusową.
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Należy wysoko ocenić zarówno jej częstotliwość, zdolność przewozową oraz
bezpośrednie połączenie z centrum badanych miast. Praktycznie nie występuje
wymuszona komplementarność linii autobusowych i tramwajowych. Z punktu
widzenia mieszkańców miasta jest to oczywiście sytuacja korzystna.
Tabela 13. Dzielnice i niektóre ważne obiekty w miastach Polski pozbawione dostępu do MTS
Table 13. Districts and selected important objects in Polish cities inaccessible by the URT

Źródło: opracowanie własne na podstawie planów miast.

Tabela 14. Powiązania komunikacyjne wybranych osiedli, pozbawionych MTS
Table 14. Transport links of selected housing estates deprived of the URT
Źródło tab. 14: opracowanie własne na podst. danych MPK w Krakowie i ZDiK we Wrocławiu oraz
badań własnych.
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3.1.2. Częstotliwość kursowania i zdolność przewozowa MTS
Innym istotnym zagadnieniem jest częstotliwość kursowania oraz zdolność
przewozowa środków MTS. Średnie wartości tych parametrów przedstawia tabela
15, natomiast przestrzenne zróżnicowanie zdolności przewozowej w badanych
miastach prezentują rysunki XV–XXVIII.
Średnia częstotliwość linii MTS wahała się w granicach od 5,0 do 20,2 minuty
(tj. od 2,9 do 12 pociągów na godzinę). W rzeczywistości częstotliwość ruchu
MTS na poszczególnych odcinkach była wyższa: wynikało to z faktu, iż jedną
trasą kursowała najczęściej wiązka kilku linii. Odwrotnie było w Częstochowie,
gdzie wysoka częstotliwość ruchu wynikała właśnie stąd, że działała tam tylko
jedna linia. Częstotliwość mierzona dla kilku linii na wspólnej trasie oscylowała
przeciętnie wokół kilkunastu pociągów na godzinę. Najwyższą, 48 pociągów na
godzinę (jest to właściwie częstotliwość maksymalna ze względów technicznych),
cechowały się centralne ulice największych polskich miast: Al. Jerozolimskie
Tabela 15. Średnia częstotliwość i zdolność przewozowa w MTS w 2006 r.
Table 15. Average frequency and the transport capacity of the URT in 2006

* Zmianę średniej częstotliwości obliczono odwrotnie, tzn. wzrost w minutach wyrażono odpowiednim
spadkiem wskaźnika zmiany.
** Dane dla roku 2004.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych przedsiębiorstw komunikacyjnych, zarządów transportu
oraz obliczeń w oparciu o źródła kartograficzne oraz Rocznik Statystyczny Województw 2000 i Bank
Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl
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w Warszawie (fot. 12), ul. Roosevelta w Poznaniu oraz ul. Basztowa w Krakowie.
Warto zauważyć, że na wszystkich wspomnianych ulicach w ostatnich pięciu
latach nastąpił kilkuprocentowy wzrost częstotliwości.
Najniższą częstotliwość można było spotkać na liniach wylotowych, położonych w obrębie zabudowy jednorodzinnej (często jednotorowych), oraz
w miastach mniejszych: w Warszawie do Boernerowa (3 pociągi na godzinę),
w Toruniu w ul. Uniwersyteckiej i Wschodniej (2,2), w Elblągu do ul. Marymonckiej (4), we Wrocławiu do Kleciny (5). Niską częstotliwością cechują się także
linie podmiejskie w Łodzi (najmniejszą linia do Lutomierska (nr 43) – 1 pociąg
co godzinę – fot. 13) oraz większość tras w GOP (najmniejszą linia do Wojkowic
(nr 25) – 2 pociągi na godzinę). Sieć MTS na Śląsku i w Zagłębiu wymaga osobnego komentarza – na końcu niniejszego rozdziału.
Najwyższa średnia zdolność przewozowa linii MTS wystąpiła w Trójmieście,
Warszawie i Częstochowie (około 2000 pasażerów na godzinę). W Trójmieście
tak wysoką wartość spowodowała działalność SKM, której zdolność przewozowa
na odcinku Gdańsk-Gdynia Cisowa wynosi 8000 pasażerów na godzinę. Warto
zwrócić uwagę na wysoką wartość średniej dla transportu szynowego w Warszawie – mieszkańcy stolicy zawdzięczają ją linii metra (ok. 24 tys. pasażerów na

Fot. autora

Fotografia 12. Skrzyżowanie dwóch najbardziej obciążonych tras tramwajowych w Polsce: przystanek „Centrum” na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej w Warszawie, 1999
Photo. 12. Crossing point of two the most charged tram routes in Poland – the crossroad
of Jerozolimskie Av. and Marszałkowska Str. in Warsaw (the Centrum tram stop), 1999
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Fot. autora

Fotografia 13. Rynek w Lutomiersku – końcowy przystanek najrzadziej obsługiwanej trasy
tramwajowej, 1999 r.
Photo. 13. The Market Square at Lutomiersk – the terminal of the less charged tram route in
Poland, 1999

godzinę). Dobry wynik Częstochowy wynika z istnienia tam pojedynczej linii.
Najmniejszą zdolnością przewozową cechował się system GOP.
Wartości wskaźnika zdolności przewozowej na 1000 mieszkańców były
silnie skorelowane z wielkością miasta i rodzajem transportu szynowego. Najwyższe były w Warszawie i Trójmieście (ok. 500 pas km/1000 mieszk.), w miastach
liczących powyżej 400 tys. mieszkańców wahał się w granicach od 249 do 355,
a w najmniejszych zawierał się pomiędzy 74 a 132.
Warto także zwrócić uwagę na niewielkie różnice pomiędzy wskaźnikami udziału tras MTS w ogóle tras komunikacji miejskiej w badanych miastach.
Pomijając Częstochowę i GOP (zaledwie 9%!) wynosił on od 12 do 18%.
Analizując rysunki XV-XXVIII widzimy, że najwyższą zdolnością przewozową
charakteryzowały się trasy w centrach miast, najniższą – końcówki linii wylotowych oraz niektóre linie obwodowe, służące połączeniom międzydzielnicowym.
W miastach dużych na większości tras dominowały wartości od 2000 do 6000
pasażerów na godzinę. W miastach mniejszych, nawet w śródmieściach nie przekraczały 4000; najczęściej wynosiły 1000-2000. Z kolei na terenie GOP zdolności
przewozowe rzadko przekraczały 1000 pasażerów na godzinę. Nieco wyższymi
zdolnościami (ok. 1500) charakteryzowały się trasy międzymiastowe: (linie nr
6/41: Bytom-Katowice, Bytom-Świętochłowice-(Chorzów)-Katowice (nr 7), Sosno•
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wiec-Huta Katowice (nr 21, 22, 27, 28) oraz trasy obsługujące centra większych
miast (Bytom, Sosnowiec). Najwyższą (około 3000) zdolność uzyskiwał MTS na
katowickich trasach Pl. Wolności-Zawodzie i Rynek-Rondo.
Rysunek 9 prezentuje zależność pomiędzy zdolnością przewozową tras tramwajowych a wiekiem i typem torowiska w Krakowie. W istocie brak jest korelacji
pomiędzy tymi zjawiskami. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że zarówno
najbardziej obciążone ruchem torowiska (A), jak i te najsłabiej wykorzystane (B)
należą do najstarszych.

Rysunek 9. Zależność pomiędzy zdolnością przewozową a wiekiem i typem torowiska w Krakowie
Figure 9. Relation between the transport capacity and the age and type of track in Cracow
Źródło: opracowanie własne na podst. danych MPK SA w Krakowie oraz badań własnych.

3.1.3. Prędkość komunikacyjna
Jednym z najistotniejszych elementów wpływających na poprawę dostępności
jest prędkość, z jaką poruszają się środki transportu. Poddana analizie prędkość
komunikacyjna zależy od trzech podstawowych czynników:
– prędkości technicznej pojazdów MTS, która obecnie jest zbliżona do prędkości
pojazdów samochodowych
– liczby przystanków i czasu zatrzymania koniecznego do wymiany pasażerów
na przystankach
– innych koniecznych zatrzymań i zwolnień na trasie, wynikających z organizacji
ruchu i braku możliwości przejazdu, będącego najczęściej skutkiem kongestii,
związanej z ruchem samochodowym.
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Dwa pierwsze punkty mają podobne wartości dla wszystkich miast (także
poza Polską). Natomiast z ostatniego wynika wyraźna różnica pomiędzy trasami
prowadzonymi w jezdni, a trasami od niej całkowicie odizolowanymi. Szczegółowo
problem ten zostanie rozpatrzony na przykładzie Krakowa (tab. 16 oraz rys. 10).
Tabela 16. Zależność prędkości komunikacyjnej MTS w Krakowie od wieku odcinka sieci MTS
oraz stopnia wydzielenia torowiska w roku 2000
Table 16. Relation between the URT velocity and the age of the given network section and the
degree of the track separation in Cracow, in 2000

Źródło: opracowanie własne na podst. tab. VII, danych MPK w Krakowie oraz badań własnych.
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Rysunek 10. Zależność pomiędzy wiekiem i typem torowiska a prędkością komunikacyjną
minimalną w Krakowie
Figure 10. Relation between the age and type of track and the minimal transport velociy in
Cracow
Źródło: opracowanie własne na podst. tabeli 16.

Celem dokonania tej analizy podzielono całą sieć tramwajową Krakowa na
28 odcinków, jednolitych pod względem stopnia wydzielenia torowiska z ruchu
oraz czasu budowy. Dla każdego z nich wyliczono prędkości komunikacyjne: maksymalną (wg rozkładów jazdy dla godzin porannych w niedzielę) oraz minimalną
(wg rozkładów jazdy dla godzin popołudniowych (15.00) w dzień powszedni).
Typ torowiska był silnie skorelowany z jego wiekiem, bowiem torowiska
w jezdni były budowane przeważnie przed II wojną światową3. Z kolei typ torowiska
w istotny sposób wpływał na prędkość komunikacyjną (rys. 10). Pociągi kursujące po
torowiskach w jezdni osiągały w Krakowie średnią prędkość komunikacyjną minimalną 15,6 km/godz. i maksymalną 17,9 km/godz. Tymczasem torowisko wydzielone
umożliwiało osiągnięcie prędkości odpowiednio 22,3 km/godz. i 23,3 km/godz.
Interesująca jest także różnica pomiędzy prędkościami maksymalną i minimalną,
znacznie większa w wypadku torowisk w jezdni. Wynikała ona z:
3

W innych miastach (np. w Szczecinie czy Warszawie) mamy do czynienia z trasami wydzielonymi, wybudowanymi nawet przed I wojną światową. Nie jest to jednak efekt dalekowzroczności
ówczesnych budowniczych, ale konsekwencja prowadzonych w wielu miastach modernizacji
ulic, obejmujących m.in. wydzielanie torowisk tramwajowych. Modernizacje te korzystały zwykle
z dodatkowych okoliczności, jakimi mogły być zniszczenia wojenne lub szerokie ulice-place (np.
w Szczecinie).
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– dłuższych czasów postoju na przystankach, powodowanych większą liczbą
pasażerów w godzinach szczytu – co jednak nie powinno było powodować
większych różnic pomiędzy typami torowisk
– zakłóceń w ruchu, wywołanych kongestią na wspólnych jezdniach.
Średnie prędkości komunikacyjne oraz udziały torowisk wydzielonych
w badanych miastach prezentuje tabela 17. Przestrzenne zróżnicowanie torowisk
wydzielonych i wspólnych z drogami samochodowymi w miastach prezentują
rysunki XV-XXVIII.
Najwyższe prędkości komunikacyjne uzyskiwane były oczywiście w tych
miastach, gdzie udział torowisk wydzielonych był wyższy. Zasadę tę modyfikowała
obecność tras jednotorowych, gdzie niższa prędkość komunikacyjna wynikała ze
specyficznej w tym wypadku organizacji ruchu. Sytuacja ta dotyczyła głównie
Elbląga4 oraz miast Górnego Śląska i Zagłębia. Trasy jednotorowe występowały
Tabela 17. Prędkość komunikacyjna i stopień wydzielenia torowisk MTS w miastach polskich
Table 17. The URT velocity and the degree of the track separation in Polish cities

* W analizie starano się uwzględnić prędkości minimalne (szczytowe), jednakże nie zawsze było to
możliwe. W Gorzowie, Grudziądzu, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie i GOP posłużono się średnimi
czasami przejazdów. Niemniej w wypadku miast mniejszych czasy średnie są najczęściej także
minimalnymi np. w Grudziądzu czy Toruniu, gdzie autor sprawdził to osobiście.
** 1998 r.
Źródło: opracowanie własne na podst. danych przedsiębiorstw komunikacyjnych, zarządów transportu
oraz obliczeń w oparciu o źródła kartograficzne oraz Rocznik Statystyczny Województw 2000 i Bank
Danych Regionalnych GUS, www.stat.gov.pl
4

W latach 2000-2005 udział szlaków dwutorowych wzrósł dzięki wybudowaniu linii w ul. Płk. Dąbka
oraz modernizacji trasy w ul. Grunwaldzkiej.
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ponadto na łódzkich trasach podmiejskich, w Grudziądzu oraz (sporadycznie)
w Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu i Warszawie.
Stosunkowo niska prędkość komunikacyjna w Warszawie (pomimo dużej liczby torowisk wydzielonych) była skutkiem dużych natężeń ruchu tramwajowego oraz
złej organizacji ruchu. Można tutaj wskazać na wieloletnie zaniedbania, wynikające
z nadmiernie pozytywnego postrzegania funkcjonalnej przewagi metra (którego obecnie odcinkami uruchamianą linię rozpoczęto projektować w latach 70. XX w.).
Analizując rozmieszczenie torowisk wydzielonych, widzimy dominującą
ich rolę w dzielnicach śródmiejskich. Aczkolwiek w wielu miastach wydzielono
istniejące torowiska z jezdni (nieraz na szeroką skalę – np. Warszawa, Szczecin,
Gdańsk), to jednak zasięg tego zjawiska był ciągle zbyt mały, jak na nowoczesne
systemy MTS. W niektórych miastach (np. Kraków, Łódź, Wrocław) było ciągle
za dużo torowisk w jezdni, zwłaszcza w dzielnicach centralnych, co może stać
się przyczyną degradacji tych systemów (fot. 14-15).
W wielu miastach próbowano rozwiązać ten problem poprzez częściowe oddzielenie ruchu tramwajowego i samochodowego. W związku z tym stosuje się:
– linie ciągłe, malowane na jezdni (fot. 16). Sposób ten jest tani, łatwy do przeprowadzenia, nie zaburza istniejącego układu oraz umożliwia korzystanie
z torowiska przez samochody w sytuacjach awaryjnych. Niestety, w warunkach
polskich linia ciągła na jezdni jest permanentnie lekceważona przez kierowców,
zwłaszcza w godzinach szczytu i największej kongestii

Fot. autora

Fotografia 14. Zablokowany tramwaj na ul. Stradom w Krakowie, 2000 r.
Photo. 14. Blocked tram in Stradom Str. in Cracow, 2000
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Fot. autora

Fotografia 15. Tramwaj zablokowany na skrzyżowaniu ulic Fredry i al. Niepodległości w Poznaniu, 1997 r.
Photo. 15. Blocked tram in the crossroad of Fredry Str. and Niepodległości Av. in Poznań, 1997

Fot. autora

Fotografia 16. Ul. Limanowskiego w Krakowie – torowisko wydzielone przy pomocy białych
linii na jezdni, 2001 r.
Photo. 16. Tram track separated by the white lines in the roadway: Limanowskiego Str. in Cracow, 2001

3. Wpływ rozwoju sieci miejskiego transportu szynowego
na jego współczesne funkcjonowanie

99

Fot. autora

Fotografia 17. Ul. Grodzka we Wrocławiu – torowisko oddzielone „płotkiem”, 1999 r.
Photo. 17. Tram track separated by the fence: Grodzka Str. in Wrocław, 1999

Fot. autora

Fotografia 18. Ul. Nowowiejska w Warszawie – pas „pod prąd” dla tramwajów, 2000 r.
Photo. 18. The opposite lane of the trams in Nowowiejska Str. in Warsaw, 2000
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Fot. autora

Fotografia 19. Przykład ulicy pieszo-tramwajowej; ul. Gdańska w Bydgoszczy, 2000 r.
Photo. 19. Pedestrians-tram street example: Gdańska Str. in Bydgoszcz, 2000

B
A

Fot. autora

Fotografia 20. Pl. Św. Katarzyny w Toruniu, 2001 r.
Photo. 20. Św. Katarzyna Square in Toruń, 2001
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– nieco trwalszą izolację, w formie krawężników lub płotków bądź zróżnicowania poziomu ulicy i torowiska; rozwiązania takie uniemożliwiają przekraczanie
przepisów, lecz utrudniają ruch w sytuacjach awaryjnych (fot. 17)
– ruch tramwajów „pod prąd” w ulicy jednokierunkowej (fot. 18)
– całkowity zakaz ruchu samochodów, tzw. „ulicę pieszo-tramwajową” (fot. 19).
W rzeczywistości problem ten tracił na ostrości, gdy jezdnia samochodowa była
dwupasmowa i samochody nie potrzebowały miejsca na torowisku tramwajowym.
Z punktu widzenia pasażera, istotna była także funkcjonalność przystanku:
dlatego nawet przy torowisku w jezdni powinno budować się wysepki przystankowe lub stosować inne udogodnienia (fot. 20 i 21).

Fot. autora

Fotografia 21. Dobrym rozwiązaniem są wspólne pasy i przystanki tramwajowo-autobusowe:
skrzyżowanie ulic Pomorskiej i Dubois we Wrocławiu, 2000 r.
Photo. 21. Common lane and stops for buses and trams are the good solution: the crossroads
of Pomorska Str. and Dubois Str. in Wrocław, 2000

Objaśnienia do fotografii 20
Bezpieczeństwo pasażerów korzystających z tramwajów można zwiększyć poprzez zastosowanie
„przedświateł”: światła „A” to normalne światła na skrzyżowaniu, światła „B” wstrzymują ruch samochodowy podczas postoju tramwaju na przystanku.
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3.1.4. Tendencje zmian wskaźników
W latach 2000-2005 zaszły zmiany w wartościach omawianych wskaźników.
Pod tym kątem przeanalizowano: liczbę linii i średnią długość linii (tab.12); średnią
częstotliwość, średnią zdolność przewozową w szczycie komunikacyjnym (ważoną
długością linii) oraz zdolność przewozową (ważoną długością linii na 1000 mieszkańców) (tab. 15) a także średnią prędkość komunikacyjną ważoną długością linii
(tab.17). Wskaźniki te zostały skonstruowane w sposób pozwalający zakładać, że
większa wartość wskaźnika oznacza jego poprawę. W rzeczywistości nie zawsze
tak jest. Przykładowo – malejące wskaźniki liczby linii w Warszawie i Łodzi wynikają z przeprowadzonych (odpowiednio w 2006 i 2001 r.) restrukturyzacji układu
linii komunikacyjnych, których celem było zwiększenie atrakcyjności transportu
szynowego. Dla odmiany – wzrastające wskaźniki w GOP-ie lub Grudziądzu5 wynikają z oszczędności niemających nic wspólnego z uatrakcyjnianiem komunikacji
publicznej. W 7 miastach (Warszawa, Łódź, Kraków, Elbląg, Poznań, Trójmiasto
i Szczecin) zanotowano wzrost większości wskaźników z wyjątkiem liczby linii
(w Łodzi i Warszawie) oraz średniej
częstotliwości. W pozostałych miastach wartości wskaźników przeważnie spadają lub nie zmieniają się
poza średnią długością linii – można
to wytłumaczyć faktem likwidacji
najkrótszych linii.
Autor porównał także średnią
wartość zmiany wskaźników i wielkość miasta, wyrażoną liczbą ludności (rys. 11). Zaobserwowano liniową
zależność dla 11 miast – wyjątkami
są: Elbląg (bardzo duże zmiany
przy małej liczbie ludności) i GOP
(spadek wskaźników w prawie 2-milionowej konurbacji). Warto zwrócić
uwagę, że powyżej linii trendu na
wykresie znajdują się: Warszawa, KraRysunek 11. Zależność pomiędzy średnią wielków, Poznań, Szczecin, Elbląg i Grukością zmiany wskaźników a wielkością miasta
(liczbą ludności)
dziądz. Z wyjątkiem wspomnianego
wcześniej Grudziądza są to miasta,
Figure 11. Relation between the average volume
of indices changes and the city size (its population
które przodują także pod względem
number)
inwestycji, np. budowy nowych linii
czy wymiany taboru na nowy.
Źródło: opracowanie własne na podst. tabel 12, 15, 17.
5

W Grudziądzu nastąpiła likwidacja jednej linii – krótszej i rzadziej kursującej – stąd wzrost średnich
wskaźników. PKT Katowice uruchomiło kilka nowych linii, będących skróconą wersją wcześniej
istniejących (np. 20, 37).
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3.2. Wnioski
Analiza warunków funkcjonowania MTS w Polsce prowadzi do nastepujcych
wniosków.
I. Dostępność do sieci MTS w miastach polskich zależała od wielkości miasta.
Była ona bowiem lepsza w miastach większych, a zwłaszcza w ich obszarach
śródmiejskich. Należy jednak zwrócić uwagę, że w mniejszych miastach istotnym ograniczeniem stosowania MTS był brak odpowiednio dużych potoków
przewozowych. We wszystkich badanych ośrodkach istniały duże osiedla lub
dzielnice, zbudowane najczęściej po 1970 r., a pozbawione MTS, mimo iż
byłby on tam przydatny. Dzielnice te były najczęściej obsługiwane (w sposób
zadowalający) przez komunikację autobusową, łączącą je z ważniejszymi punktami miasta, także ze śródmieściem (por. wniosek IV w podrozdziale 2.4).
II. Na wielu trasach zdolność przewozowa spadała poniżej 2000 pasażerów na
godzinę, a nawet poniżej 1000, co świadczyło o słabym ich wykorzystaniu.
Z drugiej strony, na kilku trasach (w Warszawie, Krakowie i Poznaniu) zanotowano zdolności przekraczające 6000 pasażerów, tj. zbliżające się do maksymalnej z technicznego punktu widzenia.
III. Jednym z największych problemów funkcjonowania transportu tramwajowego
w Polsce była niska prędkość komunikacyjna, spowodowana przez kolizyjność
ruchu tramwajowego i samochodowego w miastach Polski, zwłaszcza w ich
centrach. Był to wynik funkcjonowania części sieci komunikacji tramwajowej,
mimo podejmowanych działań modernizacyjnych, według XIX-wiecznych
rozwiązań (por. wniosek III w podrozdziale 2.4).
IV. W latach 2000-2005 w niektórych miastach nastąpiła poprawa analizowanych
uwarunkowań, zbyt mała jednak, aby mówić o zasadniczej przemianie systemów MTS w nowoczesny środek transportu miejskiego.
V. Należy zwrócić uwagę na ciągle słabe wykorzystanie SKM w Trójmieście.
Niemniej można mieć nadzieję, że sytuacja poprawi się wskutek trwającej
restrukturyzacji tego systemu.
VI. Na osobną uwagę zasługuje także system MTS na Górnym Śląsku i w Zagłębiu.
a. Mimo swej rozległości, system ten cechował się bardzo niskimi częstotliwościami, małą zdolnością przewozową i niską prędkością komunikacyjną.
Wynikało to z:
– stosunkowo niewielkiej skali jego modernizacji
– powstania z połączenia kilku systemów, nie do końca spójnych (sieć
bytomska, katowicka, dąbrowska)
– nie przezwyciężonych do końca podziałów granicznych (zwłaszcza granicy prusko-rosyjskiej, por. rys. V).
b. W tej sytuacji trudno mówić o istotnym wpływie komunikacji tramwajowej
na funkcjonowanie konurbacji katowickiej, a zwłaszcza o jej roli integrującej.
Uwzględniając niewielką rolę transportu kolejowego w przewozach wewnątrz
konurbacji należy stwierdzić brak wpływu transportu szynowego. Jest to
szczególnie niewłaściwie w obszarze, który z racji swej wielkości, funkcji oraz
zagrożeń ekologicznych jest predestynowany do posiadania sprawnego MTS.

4. kierunki rozwoju miejskiego
transportu szynowego w polsce
na tle tendencji światowych

4.1. Planowane przedsięwzięcia w miastach polskich
Wszystkie największe polskie miasta oraz wiele mniejszych zawarło w swoich
planach rozwojowych koncepcje rozwoju (budowy) systemów MTS.
Do zupełnie nowych inwestycji należy sieć metra w Warszawie1 – plan
przewiduje budowę trzech linii. Ponadto plany rozwoju MTS w stolicy obejmują
kilkanaście nowych tras tramwajowych (m.in. do Tarchomina, Wilanowa a nawet
Piaseczna i Łomianek oraz nowe odcinki w Śródmieściu2).
Rozbudowę tras tramwajowych zaprojektowano w większości miast, posiadających MTS. Plany te nie zawsze mają podstawy finansowe, ponadto przewidywane na nich potoki pasażerskie nie wszędzie uzasadniają inwestycje tego
rodzaju. Spośród obecnie realizowanych (2006 r.) należy wskazać budowę linii na
Chełm w Gdańsku, do Franowa przez most św. Rocha w Poznaniu, w ul. Ogólnej w Elblągu oraz tunel tramwajowy pod Dworcem Głównym i torowisko w ul.
Pawiej w Krakowie. Z kolei we Wrocławiu największy nacisk jest kładziony na
modernizację istniejących tras w celu zwiększenia prędkości komunikacyjnej oraz
poprawy czytelności układu linii. Ponadto planowane jest połączenie za pomocą
komunikacji tramwajowej dużych osiedli, pozbawionych tego środka transportu
oraz budowa tras obwodowych.
Do zupełnie nowych inwestycji należą także projekty tzw. „tramwajów szybkich” w Bydgoszczy (do Fordonu), Poznaniu (kontynuacja trasy Północ-Południe),
Szczecinie (na prawobrzeże) oraz Krakowie (trasa Północ-Południe). Wszystkie
one łączyłyby centra tych miast ze zbudowanymi w latach 80. dużymi osiedlami
mieszkaniowymi.
1

Pierwszy odcinek I linii metra, łączący Kabaty ze stacją Politechnika, otwarto w 1995 r. (tab. XIII).
W latach 2001-2005 oddano do użytku kolejne odcinki, a do 2008 r. linia powinna dotrzeć do
Młocin.

2

Szerzej o tych planach pisał W. Grzywacz (2005).
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W Łodzi i Katowicach trasy o parametrach „szybkiego tramwaju” planuje
się uzyskać poprzez przebudowę i modernizację odcinków już istniejących.
W konurbacji katowickiej planowane jest także połączenie końcówek, rozciętych
niegdyś rosyjsko-pruską granicą państwową, oraz odbudowa kilku innych tras,
głównie międzymiastowych.
W kilku miastach (m.in. Białystok, Kielce, Lublin, Płock, Radom) co pewien
czas odżywają koncepcje wprowadzenia MTS, a w innych – ich reaktywacji
(Bielsko-Biała, Olsztyn).
W wielu miastach rozważa się również włączenie do obsługi komunikacji
miejskiej tras kolejowych – zarówno w sposób tradycyjny, jak i poprzez uruchomienie linii tramwajowych po torach kolejowych. Infrastrukturę kolejową do obsługi
pasażerskiej planuje się wykorzystać m.in. w aglomeracji krakowskiej (Czyczuła
2001). Również zupełnie nowym systemem będzie uruchomiona w 2005 r. linia
SKM (szerzej pisał o tym W. Urbanowicz (2005a). Jednakże w niewielu miastach
projekty te wychodzą poza stadium pomysłu – nawet często niesformalizowanego.
Istniejąca niechęć do wykorzystania kolei w obsłudze miasta (a zwłaszcza jego
strefy podmiejskiej) była dotąd w pełni uzasadniona bardzo niechętną postawą
PKP wobec zagadnień ruchu miejskiego, a zwłaszcza bardziej niekonwencjonalnych rozwiązań, jak np. tramwaj dwusystemowy. Mając nadzieję na zmianę
tej sytuacji, należy jednak zwrócić uwagę, iż rozwiązania te nie są w stanie
samodzielnie służyć poprawie sytuacji komunikacyjnej polskich miast. Główną
przyczyną jest tu oczywiście swoiste „nieprzystosowanie” struktury przestrzennej
miasta do istniejących szlaków kolejowych – najczęściej zanadto od tegoż miasta
odizolowanych.
Większość z tych projektów jest zapisana w Studiach Uwarunkowań
i Kierunków Przestrzennego Zagospodarowania wspomnianych miast. Czy będą
realizowane, zależy przede wszystkim od aktualnie rządzących lokalnym samorządem. Często ad acta wędrują stosunkowo nieźle przygotowane projekty (linia
tramwajowa do Fordonu w Bydgoszczy). Z drugiej strony – realizowane są pomysły
bez szczegółowego przygotowania (SKM w Warszawie).

4.2. Fundusze europejskie i ich wykorzystanie
Wejście Polski 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej stworzyło nowe możliwości rozwoju infrastruktury. W tabeli 18 autor zestawił potencjalne źródła
dofinansowania MTS z funduszy europejskich.
Działanie 1.1.1. (Infrastruktura drogowa – por. tab. 18) przeznaczone było
na modernizację i przebudowę dróg włącznie z trasami tramwajowymi, znajdującymi się w pasie ulicznym. Dofinansowanie w ramach tego funduszu uzyskały
m.in. ulice we Wrocławiu i Szczecinie. Planowana przebudowa ul. Sienkiewicza
we Wrocławiu w istocie obejmuje jedynie modernizację techniczną nawierzchni
– bez jakiejkolwiek przebudowy funkcjonalnej. Bez zmian pozostawiono dwa
najpoważniejsze elementy konfliktogenne: bezperonowe przystanki, oddzielone
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Tabela 18. Możliwości dofinansowania transportu miejskiego z funduszy europejskich
Table 18. Opportunities of urban transport subventioning by the EU funds

Źródło: opracowanie własne na podst.: www.fundusze.ukie.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl

jezdnią od torów, oraz lewoskręt dla samochodów z torowiska tramwajowego.
W Szczecinie w ramach przebudowy ul. Krzywoustego zlikwidowano wydzielone
torowisko tramwajowe.
Kolejne działanie w ramach ZPORR-u (1.1.2. Infrastruktura transportu publicznego – por. tab. 18) skierowane było już wyłącznie na projekty, dotyczące
komunikacji miejskiej. Najciekawsze spośród nich to rozbudowa trakcji tramwajowej w Elblągu (w ul. Ogólnej wraz z przebudową fragmentów tej ulicy do
ul. Fromborskiej) oraz przebudowa ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach
Monte Cassino-Kapelanka-Brożka w Krakowie. Projekt elbląski był bardzo ważnym
dopełnieniem prowadzonej od kilku lat rozbudowy trakcji tramwajowej, niemniej
stanowi tylko przedłużenie istniejącej linii do nowego osiedla mieszkaniowego.
Projekt krakowski z kolei – to wymuszona przez czas modernizacja wybudowanego
w 1978 r. szlaku, spełniającego w zasadzie wymogi tramwaju szybkiego.
Na realizację działania 1.6. (Transport publiczny w aglomeracjach – por.
tab. 18) przeznaczono ok. 168 mln €; złożono 27 wniosków na około 330 mln €,
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a przyjęto do realizacji 14 wniosków (tab. 19). Odrzucono około połowy zgłoszeń w tym m.in. projekt, mający na celu dokończenie budowy I linii metra
w Warszawie (www.fundusze.ukie.gov.pl).
Największy projekt pt. „Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji
krakowskiej – etap I” to kontynuacja budowy I linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju, obejmująca także budowę systemu sterowania ruchem w korytarzu szybkiego
tramwaju oraz integrację transportu miejskiego z transportem aglomeracyjnym,
regionalnym i krajowym. Głównymi elementami tego projektu były:
– modernizacja linii tramwajowej z pętli Kamienna do pętli Krowodrza Górka
wraz z przystosowaniem do uwarunkowań Krakowskiego Szybkiego Tramwaju
– zakup 24 nowoczesnych tramwajów niskopodłogowych
– modernizacja ulic Lubicz i Rakowickiej
– budowa terminalu autobusowego w okolicach pętli Krowodrza Górka.
Projekt nie zawierał żadnej nowej inwestycji, a jedynie wcześniej planowane
i konieczne z przyczyn technicznych – modernizacje oraz wymianę taboru. Linia
KST jest zresztą (wobec licznych trudności finansowych i organizacyjnych) projekTabela 19. Przedsięwzięcia dofinansowane w ramach działania 1.6. ZPORR
Table 19. Investments subventioned by the Measure 1.6 IROP (Integrated Regional Operational
Programme)

Źródła: www.funduszestrukturalne.gov.pl; Urbanowicz 2005b.

4. Kierunki rozwoju Miejskiego Transportu Szynowego w Polsce
na tle tendencji światowych

109

towana w sposób nieco „prowizoryczny”. Oprócz tunelu pod Dworcem Głównym
i tzw. Nowym Miastem oraz zbudowanego kilka lat temu odcinka do Kurdwanowa
obejmuje wyłącznie torowiska już istniejące – jedynie zmodernizowane – w tym
trasy w jezdni (por. fot. 16). Usiłuje się je oddzielić od ruchu samochodowego
za pomocą ciągłych linii i krawężników. W ramach tej inwestycji, nie zadano
sobie podstawowych pytań:
– czy w praktyce uda się utrzymać odpowiednią prędkość komunikacyjną, biorąc
pod uwagę zachowania kierowców (fot. 22)?
– czy planowane modernizacje mają szansę powodzenia wobec sprzeciwu społeczeństwa?
To drugie pytanie, jak pokazuje przykład zmodernizowanych w ostatnich latach
kilku krakowskich ulic (Karmelickiej lub Kalwaryjskiej), ma uzasadnienie. Projekty
przewidywały stworzenie ulic tramwajowo-pieszych ze ścieżką rowerową. Wobec
sprzeciwu mieszkańców (obawiających się ewentualnej zmiany organizacji ruchu)
oraz właścicieli sklepów (wystraszonych z kolei stratą zmotoryzowanych klien-

Fot. autora

Fotografia 22. Na ul. Grzegórzeckiej w Krakowie wydzielono torowisko za pomocą krawężników
– na zdjęciu widać, że nawet tak drastyczna forma separacji ruchu nie dla wszystkich bywa
przeszkodą, 2001 r.
Photo. 22. Tram track separated by curbs in Grzegórzecka Str. in Cracow – but even such extreme
separation form can be overcome, 2001

110

Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie
miejskiego transportu szynowego w Polsce

Fot. autora

Fotografia 23. Ul. Kalwaryjska w Krakowie po modernizacji, 2005 r.
Photo. 23. Kalwaryjska Str. in Cracow after the modernization, 2005

tów) samorząd wycofał się z poszczególnych elementów wspomnianego projektu.
Na ul. Karmelickiej wskutek likwidacji jezdni dla samochodów spadła prędkość
komunikacyjna, a obecny wygląd Kalwaryjskiej można zobaczyć na fot. 23.

4.3. Możliwości rozwoju sieci MTS w Polsce
w świetle doświadczeń zagranicznych
4.3.1. Wpływ polityki transportowej
Przedstawione koncepcje rozwoju MTS w Polsce wynikają głównie z kierunku
przyjętej w danym mieście polityki komunikacyjnej3. Nawiązują one do opracowanego w dokumentach planistycznych scenariusza rozwoju zrównoważonego
systemu transportowego. System taki zapewnić ma sprawny i bezpieczny transport,
nie naruszając jednocześnie równowagi w środowisku życia człowieka – także
i przyszłych pokoleń. W dokumentach tych przyjmuje się ponadto, iż (w dużych
3

„Generalnym celem polityki rozwoju transportu jest zapewnienie warunków dla sprawnego, bezpiecznego, ekonomicznego i ograniczającego uciążliwość dla środowiska przemieszczania się osób
i ładunków. (...) Polityka polega na harmonizowaniu w swej istocie sprzecznych i rozbieżnych
interesów, wynikających ze zróżnicowania społeczeństwa” (Rudnicki 2001). Pierwszymi miastami,
w których formalnie określono zasady polityki transportowej były Kraków (1993) i Warszawa (1995),
a później uczyniono to m.in. w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku (Suchorzewski i inni 2001).
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miastach) dla stworzenia zrównoważonego systemu transportowego winno się
rozwijać właśnie transport szynowy4.
Podobna polityka prowadzona jest również w niektórych państwach Unii
Europejskiej (Kołoś 1999), a jej wynikiem są dotacje i preferencje finansowe dla
projektów „szynowych”. Przykładem na to jest Francja, gdzie w ostatnich latach
XX wieku zrealizowano kilkanaście takich projektów5. Sukcesem okazał się
zwłaszcza projekt w Nantes, gdzie nie tylko zwiększyła się liczba pasażerów,
korzystających z transportu publicznego, lecz udało się także ograniczyć liczbę
samochodów, wjeżdżających do centrum miasta (Vigarié 1983). Zdarzały się
jednak także porażki. W Sheffield (w Wielkiej Brytanii) nie udało się zredukować
ruchu ulicznego ani ograniczyć zanieczyszczenia środowiska – przede wszystkim
wskutek braku odpowiedniej polityki transportowej i przestrzennej, a zwłaszcza
nieuprzywilejowania pojazdów szynowych w ruchu ulicznym oraz złego rozmieszczenia przystanków (Hellewell 1998).
Formy polskiej polityki transportowej są niekiedy wręcz radykalne w kwestiach uspokojenia ruchu6 oraz priorytetów dla transportu publicznego i ruchu
rowerowego. Z prognozy struktury przewozów pasażerskich na 2020 r., zawartej
w Polityce Transportowej Państwa na lata 2000-2015 wynika, iż udziały transportu
publicznego w ogólnej liczbie przewozów pasażerskich spadną o 1/5 (z obecnych
około 49% do 38%; wobec wzrostu ruchliwości ogółem oznacza to utrzymanie
obecnej liczby pasażerów) w razie wprowadzenia preferencji dla transportu zbiorowego. Brak ich spowoduje spadek tego udziału do zaledwie około 30%.
Polityka transportowa jest jednakże tylko zapisem pewnych działań – dopiero
jej realizacja wywołuje zamierzone efekty. Tymczasem w polskich miastach na ogół
mamy do czynienia z postępowaniem całkowicie sprzecznym z deklarowanymi zasadami – przede wszystkim w organizacji ruchu oraz planowaniu przestrzennym.
Analizując działania decydentów dojść można do wniosku, że dzielą oni
społeczeństwo na dwie nierówne grupy: nieliczną grupę ciężko pracujących
– zmuszoną do codziennego korzystania z samochodu i znacznie liczniejszą
grupę (biedaków?, niepracujących?, głupich?) pasażerów komunikacji publicznej.
W rzeczywistości każdy człowiek pragnie poruszać się tak wygodnie i szybko,
jak tylko to jest możliwe.

4

W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (Koncepcja..., 2001) możemy przeczytać, iż: Transport pasażerski w dużych miastach preferuje rozwiązania inwestycyjne i organizacyjne
oparte na transporcie zbiorowym oraz – tam, gdzie jest to możliwe – na szynowych środkach transportu (aglomeracje); wymaga to rozwinięcia „montażu finansowego” regionalnych oraz komunalnych
środków budżetowych.

5

Nowoczesne tramwaje w Nantes (w 1985 r.; II linia w 1992), Grenoble (1987), pod Paryżem (1992),
w Strasburgu i Rouen (1994), a wkrótce w Orleanie i Montpellier (Neiertz 1997).

6

„Uspokojenie ruchu” to zespół środków organizacji ruchu (np. ograniczenie prędkości, ulice jednokierunkowe), mający na celu ograniczenie korzystania z samochodów na rzecz udostępnienia ulicy
dla ruchu pieszego; stosuje się je najczęściej w centrach miast (np. ulice handlowe) oraz wewnątrz
osiedli mieszkaniowych.
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Z rezultatów brytyjskich badań zebranych przez Jonesa (1992) wynika, że
większość zmotoryzowanej ludności w ogóle nie wyobraża sobie życia bez samochodu. Aż 84% ankietowanych osób zgodziło się z tezą, iż byłoby mi bardzo
trudno dostosować mój styl życia i nie korzystać z samochodu7, 69% poparło tezę,
że samochód jest zasadniczym elementem dla naszego stylu życia i nie potrafilibyśmy żyć bez niego8, a 58% uznało samochód za absolutnie niezbędny9.
Przeciwko rozwojowi MTS działają więc w polskich miastach następujące
czynniki:
– praktyczna realizacja „pro-samochodowej” polityki transportowej. W rzeczywistości polityka transportowa, realizowana (w praktyce) w polskich miastach, nie
jest nawet „czystą” polityką „pro-samochodową”. Jest kompilacją teorii wziętej
z polityki zrównoważonego rozwoju oraz konkretnych działań ukierunkowanych
wręcz przeciwnie. Skutki takiej polityki mogą w przyszłości okazać się niedobre
dla funkcjonowania polskich miast, w których może braknąć zarówno odpowiedniej liczby parkingów i dróg dla pomieszczenia wielkiej liczby samochodów,
jak i sprawnego systemu transportu publicznego
– niepodejmowanie (od co najmniej kilkunastu lat) działań inwestycyjnych, powodujące spadek sprawności systemów MTS, co może doprowadzić do ich
likwidacji (podobnie uważają także inni autorzy – por. Boguta 1998)
– starzenie się taboru i infrastruktury.

4.3.2. Scenariusz negatywny
Jeżeli opisana powyżej sytuacja nie zmieni się, to w ciągu najbliższych
dziesięciu lat będziemy mieli w Polsce do czynienia z postępującym spadkiem
efektywności MTS.
Spadek ten spotęguje postępującą degradację tego systemu transportu a także
spowoduje dalsze ograniczenie dopływu środków finansowych – mniej pasażerów
oznacza mniejsze wpływy ze sprzedaży biletów, ale także mniejsze zainteresowanie ludności, a więc i polityków MTS. Konieczność wymiany taboru za 10-15 lat
może wtedy stać się przyczyną likwidacji lub znacznego ograniczenia systemów
MTS. Można wówczas spodziewać się:
– całkowitej likwidacji MTS w Bydgoszczy, Gorzowie Wlkp., Grudziądzu i Toruniu
– poważnych ograniczeń w pozostałych miastach
– w GOP w takiej sytuacji pozostałyby być może trasy międzymiastowe: Katowice-Chorzów-Bytom, Bytom-Zabrze-Gliwice, oraz Sosnowiec-Będzin-Dąbrowa
Górnicza (oczywiście pod warunkiem ich modernizacji)10
– prawdopodobnie najmniejsze ograniczenia dotknęłyby Warszawę – zarówno ze
względu na wielkość miasta, jak i prawdopodobną pomoc państwa w inwestycjach (metro, nowy tabor tramwajowy).
7

W oryginale: I would find it very difficult to adjust my lifestyle to being without a car.

8

W oryginale: A car is essential to our lifestyle, and we would not want to be without one.

9

Była to odpowiedź na pytanie: Is having a car an absolute necessity, or could you and your family
get along without one if you had to?
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4.3.3. Scenariusz pozytywny
Możliwy jest jednak także inny scenariusz, w którym:
– nastąpią zmiany w realizacji polityki transportowej w polskich miastach w kierunku
rzeczywistej realizacji założeń proekologicznych
– zostanie przekonstruowany system finansowania systemów transportu publicznego
w aglomeracjach, tak aby można było je zmodernizować (zwłaszcza istotne byłoby tu wydzielenie tras MTS z ruchu ulicznego) i budować nowe trasy (w celu
podniesienia ich elastyczności)
– do obsługi aglomeracji, zwłaszcza ich stref podmiejskich, będzie włączona kolej: zarówno w sposób tradycyjny (zwykłe pociągi, ale ze wspólną taryfą), jak
i za pomocą tramwaju dwusystemowego. Tego typu rozwiązania są od kilku lat
z powodzeniem stosowane w miastach niemieckich. W Karlsruhe na sieć MTS
składa się 5 linii tramwaju „miejskiego” i 7 linii dwusystemowych (Monkiewicz
1998). W centrum miasta wszystkie przebiegają przez Kaiserstraße – ulicę handlową z wyłączonym ruchem samochodowym. Można nań dojechać bezpośrednio
z miejscowości odległych nawet o 40 km (m.in. Baden-Baden, Eppingen, Bretten
– tutaj tramwaje dwusystemowe dotarły w 1992 r., a po zamianie pociągu na
tramwaj zanotowano tam 6-krotny wzrost liczby pasażerów (do 12 tys. na dobę).
Poza miastem tramwaje dwusystemowe poruszają się po trasach kolejowych.
Ten ostatni warunek jest tym bardziej możliwy do spełnienia, że już teraz
dostęp do linii tramwajowej bywa postrzegany jako pozytywny walor lokalizacji
mieszkania, co można zaobserwować na podstawie ogłoszeń o sprzedaży mieszkań. Inną pozytywną oznaką zmian mogą być dokonane ostatnio w polskich
miastach zakupy nowego taboru dla MTS. Szansą są również wcześniej opisane,
fundusze europejskie.
W takiej sytuacji istniejące obecnie sieci tramwajowe byłyby zachowane, a w większości miast – rozbudowane, z tym że nowe trasy byłyby zgodne
ze standardami tramwaju szybkiego, bądź wykorzystywałyby linie kolejowe11.
W nieco dłuższej perspektywie można byłoby zastanowić się nad budową tras
MTS (z wykorzystaniem np. nieczynnych linii kolejowych) w miastach, które go
dotąd nie posiadają, zwłaszcza tam, gdzie komunikacji szynowej sprzyjałby układ
przestrzenny miasta lub wymagałoby tego środowisko naturalne.
Przykładem takiej inwestycji za granicą może być Orléan – około ćwierćmilionowe miasto francuskie, silnie rozciągnięte z północy na południe (dworzec
kolejowy leży około 3 km na północ od zabytkowego śródmieścia, z kolei 10 km
na południe odeń zlokalizowano nowe dzielnice uniwersyteckie dla około 17 tys.
studentów. Trasę tramwajową zaprojektowano właśnie na tej osi (Archambault
1997). Szacuje się, że w skali całej aglomeracji przewozy transportem publicznym
10

Na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim scenariusz ten niestety zaczyna się już sprawdzać: od 1.04.2006 r.
TŚ zawiesiły kursowanie tramwajów na liniach 8 (do Piekar Śl.-Dąbrówki) i 25 (do Wojkowic).

11

Szczególnie w mniejszych miastach są nieczynne linie kolejowe, które mogłyby być w ten sposób
na nowo wykorzystane.
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wzrosną z obecnych 15% do 23%, w tym na linii północ-południe – do 40%
(Buisson 1997).
Projekty takie można by rozważyć dla największych polskich miast, pozbawionych wciąż elektrycznych środków transportu zbiorowego, tj. dla Radomia
i Białegostoku. Wykorzystując trasy kolejowe można by też rozszerzyć zasięg górnośląskich tramwajów na Tychy. Ponadto ważne dla ochrony środowiska byłoby
uruchomienie (a raczej przywrócenie) MTS w Bielsku-Białej, Jeleniej Górze i Wałbrzychu (w miastach tych kursowały niegdyś tramwaje, zlikwidowane odpowiednio
w 1971, 1969 i 1966 r.). Rozwojowi MTS w tych miastach sprzyjałoby też silne
ich wydłużenie na osi północ – południe, a odnośnie Wałbrzycha – także znaczne
oddalenie osiedli mieszkaniowych od centrum miasta. Należy jednak wspomnieć,
iż znacznym utrudnieniem byłaby w tych miastach urozmaicona rzeźba terenu.

4.4. Wnioski
I. We wszystkich dużych polskich miastach istnieją projekty rozbudowy lub
modernizacji MTS. Projekty te mają jedną cechę wspólną: są uzupełnieniami
istniejącego układu funkcjonalno-technologicznego. Ich realizacja nie zmieni
zasadniczo przestarzałych pod względem przestrzennym tras MTS.
II. Przestarzałe technologicznie i mało efektywne systemy MTS w Polsce mają
szansę na modernizację i dostosowanie do współczesnych wymagań mieszkańców miast m.in. dzięki wykorzystaniu funduszy europejskich.
Niestety, obecnie realizowane projekty wykorzystują środki unijne na te modernizacje i inwestycje, które i tak trzeba wykonać – wynikają one bowiem ze
złego stanu technicznego. Nie dają gwarancji unowocześnienia systemów MTS
– ani w zakresie technologii ani w sensie funkcjonalnym. Nie można mówić
o zmarnowaniu pieniędzy pochodzących ze środków unijnych – ale niewątpliwie opisana sytuacja nie spowoduje zasadniczego unowocześnienia transportu
publicznego w miastach oraz poprawy jego funkcjonowania.
III. Zarysowane dwa scenariusze (likwidacja – rozkwit) rozwoju MTS w Polsce nie
są w zasadzie alternatywami, lecz raczej skrajnymi propozycjami. Przyszłość
może także przynieść rozwiązania, sytuujące się gdzieś pośrodku. Może ona
zresztą być różna w poszczególnych miastach, zwłaszcza w sytuacji, gdy decydujący głos o komunikacji na swoim terenie mają miasta (gminy samorządowe).
Prawdopodobne jest więc, że gdy w jakimś mieście nastąpi likwidacja MTS, to
w tym samym czasie inne będzie świętować uruchamianie nowych połączeń12.
Jednakże w dużym stopniu będzie to zależeć od polityki państwa, a przede
wszystkim – od postaw i poglądów mieszkańców polskich miast.
12

Już w 2006 r. możemy to zaobserwować na przykładzie dwóch podobnych miast: Elbląga i Grudziądza. W Grudziądzu z początkiem roku zlikwidowano linię nr 1 – jedyną kursującą do Dworca
Kolejowego. W tym samym czasie w Elblągu rozstrzygano przetarg na budowę, za unijne środki,
nowej trasy do os. Nad Jarem.

5. zakończenie

Miejski Transport Szynowy składa się w Polsce z 14 sieci tramwajowych, jednej linii metra oraz dwóch niewielkich sieci Szybkiej Kolei Miejskiej. Systemy MTS
obsługują 41 miast, a w dalszych 18 ten środek transportu został zlikwidowany.
Większość sieci tramwajowych powstała przed I wojną światową, wówczas
także ukształtował się ich pierwotny układ przestrzenny – w części funkcjonujący do dziś. W okresie międzywojennym powstały jedynie: sieć tramwajowa
w Zagłębiu Dąbrowskim i linia EKD w Warszawie. Większych inwestycji na rzecz
komunikacji tramwajowej dokonano wówczas w Warszawie i Łodzi, w innych
miastach nastąpiły nieliczne wydłużenia istniejących linii. Znaczne zniszczenia
materialne w miastach spowodowała II wojna światowa. Po wojnie, w niektórych
z nich, w ramach odbudowy przekształcono śródmiejskie układy komunikacyjne.
Największe zmiany tego rodzaju zaszły w Warszawie.
Okres powojenny (do lat 70. XX w.) cechował się dynamicznym rozwojem MTS
w wielu miastach. Nowe sieci powstały w Trójmieście (SKM) i w Częstochowie
(tramwaj). W pozostałych miastach wybudowano wiele nowych tras, przeprowadzono też liczne prace modernizacyjne, obejmujące budowę drugich torów
na liniach dotąd jednotorowych oraz wydzielanie torowisk z ruchu ulicznego.
Jednakże w niektórych miastach (zwłaszcza w mniejszych ośrodkach zachodniej
części Polski) wspomniane inwestycje i modernizacje nie nastąpiły – ich brak obniżył, i tak już niską, sprawność i elastyczność sieci MTS – i w konsekwencji doprowadził do ich likwidacji. W latach 60. i 70. XX w. tempo rozwoju MTS zaczęło
maleć, aby w latach 80. XX w. spaść prawie do zera. Równocześnie nastąpił jednak
szybki rozwój przestrzenny miast – nowe dzielnice obsługiwane były najczęściej
komunikacją autobusową. Po kilkunastu latach przerwy, w II połowie lat 90. XXw.,
zbudowano kilka nowych tras MTS, przede wszystkim w Warszawie (fragment linii
metra oraz linia tramwajowa na Bemowie), Poznaniu (PST) i Krakowie oraz Elblągu
i Grudziądzu.
W całym okresie powojennym wyjątkowo negatywnie należy ocenić działania odnośnie MTS w konurbacji GOP. Mimo istnienia na tym terenie wielu
kilometrów tras tramwajowych i kolejowych, ta dwumilionowa konurbacja nie
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doczekała się sprawnego systemu MTS. Do lat 70. XX w.rozbudowa tamtejszych
sieci podporządkowana była potrzebom lokalnym lub wielkich zakładów pracy.
Później planowano zbudować dwie nowoczesne trasy typu SKM (W-E i N-S),
znane pod nazwą „Kolejowego Ruchu Regionalnego”, a ostatecznie nie zbudowano żadnej.
Przez cały badany okres rozwój miast i ich MTS były w Polsce ściśle współzależne, przy czym wyraźniejszy był wpływ rozwoju miasta na system transportowy
niż zależność odwrotna. Ponadto znacznie bardziej na rozwój MTS od rozszerzania
granic miast (typowa zależność miasto – system transportowy) wpływał ich wzrost
demograficzny. Oznacza to, że rozbudowę MTS stymulowały bardziej zmiany
wielkości popytu na usługi komunikacyjne (wywołane zwiększaniem się liczby
ludności) niż rozwój przestrzenny miasta.
Opisany powyżej rozwój MTS wpływa na jego współczesne funkcjonowanie
oraz dalsze perspektywy. Ograniczenie rozwoju MTS w latach międzywojennych
i w ostatnich dekadach XX wieku, a także jego ewolucja w latach 50. i 60. XX w.
pogorszyły dostępność tego środka transportu w licznych dzielnicach, głównie
mieszkaniowych. Z drugiej strony – z tras, zbudowanych niegdyś do obsługi zakładów przemysłowych, korzysta dziś niewielu pasażerów. Te słabo wykorzystane
linie obniżają sprawność całych systemów.
Brak konsekwentnej modernizacji MTS, zwłaszcza w centrach miast, jest
przyczyną niskiej prędkości komunikacyjnej, która pogarsza konkurencyjność
transportu publicznego wobec indywidualnego. W większych miastach towarzyszy
temu przeciążenie głównych ulic ruchem tramwajowym.
Na funkcjonowanie MTS duży wpływ miała również wielkość miasta. Wynikała ona z opisanej uprzednio silnej zależności pomiędzy rozwojem liczby ludności
i transportu szynowego. Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć,
że istniała graniczna wielkość miasta, poniżej której gwałtownie malała sprawność
MTS. Granicę ową, w warunkach polskich, można było oszacować pomiędzy 200
a 500 tys. mieszkańców. Stwierdzenie to odnosi się jednak do warunków sprzed
2000 r. W chwili obecnej nie można podać nowej wartości tego progu, gdyż nie
znamy dwóch ważnych czynników wpływających na MTS: rzeczywistych kierunków polityki transportowej realizowanej w Polsce oraz (wciąż w ramach tej
polityki) stopnia, w jakim państwo i samorządy będą popierać jego rozwój.
Nie można także jednoznacznie ocenić perspektyw MTS w Polsce. Możliwe
są skrajne rozwiązania: likwidacja (całkowita lub częściowa) w większości miast
albo dynamiczny rozwój, w tym budowa całkowicie nowych tras.
Oczywiście perspektywy różnią się w poszczególnych miastach. Największą
szansę rozwojową mają sieci MTS w dużych ośrodkach, w których już dokonano
w minionych latach największych inwestycji. Zaliczyć do nich należy Warszawę, Poznań i Kraków. Trudniejsza będzie sytuacja komunikacji tramwajowej
w ośrodkach najmniejszych, choć właśnie niektóre z nich bardzo zdecydowanie
modernizują swoją sieć (wspomniany już Elbląg), co pozwoli groźbę likwidacji
MTS przynajmniej odsunąć.

5. Zakończenie
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Odpowiadając na pytanie, postawione we Wstępie, można stwierdzić, że sieci
MTS mogą być szansą na poprawę sytuacji transportowej w miastach Polski, lecz
jednocześnie są one w obecnej postaci przeżytkiem industrialnej fazy urbanizacji.
Konieczna jest zatem głęboka modernizacja i rozbudowa istniejących sieci a także
zmiana polityki transportowej w kierunku rzeczywistego popierania transportu
publicznego, w tym MTS. Sama zmiana owej polityki, przy braku modernizacji,
spowoduje rozwój konkurencyjnych środków transportu publicznego (głównie
autobusowego) i jedynie opóźni likwidację większości transportu szynowego.
Z kolei podejmowanie modernizacji bez wprowadzenia innych zmian (a często tak
się dzieje obecnie) nie powstrzyma spadku efektywności MTS, a tylko doprowadzi
do zmarnowania publicznych funduszy.
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rozkłady jazdy
oraz niepublikowane materiały
przedsiębiorstw komunikacyjnych
i zarządów transportu miejskiego

Dane MPK w Krakowie (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych oraz
rozdziału taboru komunikacyjnego na linie.
Dane MPK w Łodzi (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych, rozdziału
taboru komunikacyjnego na linie oraz stopnia wydzielenia torowisk.
Dane MPK w Poznaniu (1997), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych,
odcinkowych czasów przejazdu, rozdziału taboru komunikacyjnego na linie oraz stopnia
wydzielenia torowisk.
Dane MZK w Gorzowie Wielkopolskim (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych, odcinkowych czasów przejazdu, rozdziału taboru komunikacyjnego na linie oraz
stopnia wydzielenia torowisk.
Dane MZK w Grudziądzu (2001), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych, rozdziału
taboru komunikacyjnego na linie oraz stopnia wydzielenia torowisk.
Dane MZK w Szczecinie (2000), dotyczące stopnia wydzielenia torowisk oraz rozdziału taboru
komunikacyjnego na linie.
Dane MZK w Toruniu (2001), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych, odcinkowych czasów przejazdu, rozkładów jazdy, rozdziału taboru komunikacyjnego na linie
oraz stopnia wydzielenia torowisk.
Dane ZDiK we Wrocławiu (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych oraz
rozdziału taboru komunikacyjnego na linie.
Dane ZDiKP w Bydgoszczy (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych,
rozdziału taboru komunikacyjnego na linie oraz stopnia wydzielenia torowisk.
Dane ZKM w Gdańsku (2001), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych,
odcinkowych czasów przejazdu, rozdziału taboru komunikacyjnego na linie oraz stopnia
wydzielenia torowisk.
Dane ZKM w Szczecinie (2000), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych,
odcinkowych czasów przejazdu, rozkładów jazdy oraz rozdziału taboru komunikacyjnego
na linie.
Dane ZTM w Warszawie (1999), dotyczące przebiegu i długości tras komunikacyjnych,
odcinkowych czasów przejazdu, oraz rozdziału taboru komunikacyjnego na linie.
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Częstochowie, 2006, www.mpk.czest.pl, 3.03.2006.
Rozkład jazdy komunikacji miejskiej w Elblągu, 2000, www.softel.elblag.pl/zkm, 19.03.2000.
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Rozkład jazdy komunikacji miejskiej we Wrocławiu, 2006, www.zdik.wroc.pl/komunikacja,
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Rozkład jazdy metra w Warszawie, 2000, www.metro.waw.pl, 27.06.2001.
Rozkład jazdy metra w Warszawie, 2006, www.metro.waw.pl, 17.03.2006.
Rozkład jazdy tramwajów PKT Katowice, 2000, www.pkt.katowice.pl, 15.03.2000.
Rozkład jazdy tramwajów PKT Katowice, 2006, www.tram-silesia.pl, 15.03.2006.
Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP 2000/2001, 2000, PKP, Warszawa.
Sieciowy Rozkład Jazdy Pociągów PKP 2005/2006, 2005, PKP, Warszawa.
Wykaz tras i przystanków linii autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej 1993,
MPK, Kraków.

relations between spatial evolution
and actual functioning
of urban rail transport in poland
summary

Introduction
The URT (Urban Rail Transport, e.g. tram, underground, urban rail) in Poland
contains 14 tram networks, one underground line and two small networks of the socalled “Fast Urban Railway”. All these serve 41 cities, but in 18 this means of transport
was withdrawn.
Since the socio-economic transition of Poland in 1990, the use of the URT has
been reduced considerably, although, when the private motorisation has been developed quickly, the URT advantages are often cited, eg. those of low pollution level or
the limited demand of space. Therefore, the author’s main aim is to answer, whether
the URT networks can improve the poor transport situation in Polish cities.
There are two main categories of means of urban transport used for passenger
traffic: individual transport and public one: buses, trolleybuses and the URT.
The urban public transport system has a dual role, being:
– a form of social assistance for those who cannot make use of the individual
means of transport, such as children and the handicapped, or people who are
not able to do so, being ill or poor;
– a less expensive means of transport, due to lower energy consumption and
smaller external costs (particularly, a lower demand for space).
The public transport systems, of which the URT is an essential part, are
intended primarily to improve access within an urban area, but also to fulfill
the inhabitants’ transport needs.
In Poland, contrary to Western Europe and North America, the amount of
public transport in total urban passenger traffic remains high. It has dropped in
comparison to the level of the 80s, but it is still nearly 70% of the overall nonpedestrian traffic, while private cars are 30-50%. The share of the URT (where
available) in the total public transport travels is estimated at 30%. The amount of
bicycle traffic is a very minor.
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The URT networks spatial development against that of the cities
Most of the tram networks in Poland were built before World War I and their
spatial pattern functions only partially nowadays. A basic factor in this development
was the demographical and economic growth of the cities, modified considerably
by income levels of the urban population and the change of the political situation.
The URT facilities were developed mostly in the German part of actual Poland.
It is worth remembering, that the tram was at that time the only efficient means
of public transport. A good example of the old but developed system, is that in
the city of Wrocław.
In the interwar period only the tram network in the eastern part of the Upper Silesian Conurbation (that of Dąbrowa Górnicza Coal Basin) and the urban
railway line (the EKD) in Warsaw were built. New tram lines were opened also
in Warsaw and Łódź, while in other cities only some lines were lengthened. This
stagnation of the URT development was due mainly to the introduction of new
means of transport, those of private cars, buses, trolleybuses; it was also due to
the generally economic situation of Polish cities.
Word War II caused considerable material destruction to Polish cities, including
their transport infrastructure. During the post-war reconstruction, the central parts
of the URT networks in some cities were transformed, especially in Warsaw.
In the post-war years the URT grew considerably in numerous cities. Many
new routes were opened, others were modernized e.g. second tracks were built
and the track subgrades were separated from the urban traffic. This development
was stimulated mostly by industrialization (like in Nowa Huta, the new district
of the city of Cracow) and by the underdevelopment of the private motorization
(blocked due to ideological principles).
But in some cities, especially in the smaller ones lying in western Poland,
there was neither investment nor modernization; thus the URT became less efficient
and, finally, was liquidated there.
Other negative effects of the above mentioned political factors were: a subordination of the new URT routes to industrial plant’s needs and inconsequential
modernization. Therefore, some highly efficient routes (of the fast tram parameters)
were built only to transport workers to the plants and lacked the modern lines
within the city-centres.
In the 1960s and 1970s the URT development rate shrank in Poland and in the
1980s there was nearly no development. However the spatial growth of the cities
continued (their new districts were served by bus transport). After 1995, several
URT routes were opened, mostly in Warsaw (a fragment of the first underground
line and the tram line to the Bemowo district), in Poznań (the fast tram line, that
of PST), in Cracow and Elbląg.
But the post-war output of the URT investment within the Upper Silesian
Conurbation has been highly negative. Although there are long tram and bus lines,
this 2-million people agglomeration has no efficient URT system. The respective
projects, realized into the 1970s, fulfilled only the needs of the great industrial
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plants, like Huta Katowice in Dąbrowa Górnicza. Later, two modern routes (NS
and EW) began to be planned, but nothing of this “Regional Railway Transport
System” was realized.

Relations between the URT network development and that
of demographical potential and spatial scope of the cities
The spatial expansion of the cities influenced the URT growth much less
than that of their population number. The URT development was shaped more
by the growing demand for transport service (due to demographical growth) than
to the spatial expansion in a given city. If one excludes catastrophical phenomena (like World War II), the discussed relation was linear, of the A type (fig. 4),
like in Cracow or Poznań. In the cities destroyed by the war, the URT network
reconstruction was achieved faster than that of the economic potential, thus
the curve showed the exponential shape (B type – fig. 5), for example in the cases
of Warsaw and Wrocław.

Actual efficiency of URT
The author deals with various aspects of the URT, analyzes the conditions
and quality of the service, in order to point out how to improve its availability.
The study, covering all Polish cities where this means of transport is available,
is based on statistical data obtained from local public transport companies,
the local authorities and on other information collected by the author in
the 1999-2006 period. The detailed analysis contains:
– the availability of the URT and network use
– the frequency and capacity of service
– the operating speed.
The simplest indicators to measure the availability of the URT network was
the network density and the network length per 1000 inhabitants (demographical
density). An indirect method to estimate the network use is the ratio of the lines
number to the average line length (tab. 12).
The accessibility of the URT in Poland depends on city size. It tends to be better
in the larger cities, particularly in the city-centres. The insufficient passenger demand
is a significant barrier to the URT in the smaller towns. An all the non-served cities,
developed usually after 1970, would justify the use of the URT. On the other hand,
the URT service is provided, partly unjustifiably, in the urban areas densely populated and/or having large job numbers. This is a result of the gap between the urban
development and that of the URT during the last decades of the 20th century.
A detailed analysis concerns the city of Cracow. Figure 7 presents the tram
network against the background of population density, thus providing an image of
tram accessibility from the zones of a 700-metre distance width, as the scope of
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the given line influence. Generally, the tram network accessibility covers an area
with a population density of over 2000 person/km2. This pattern is well justified,
because a lower population density would not ensure the minimum passenger
flow. Nevertheless, there are areas of higher-density out of the accessibility zones.
Those areas not served by the Cracow trams include some industrial and storage
areas, as well as vast areas of the Mittal Steel Poland steelworks. The CracowBalice airport is also out of the URT reach. Thus, Cracow’s tram network, relatively
well-developed, did not serve considerable areas, mainly those developed since
1970. A similar situation was observed in most Polish cities.
Another important aspect of URT is its insufficient frequency of service and
capacity. The average values of these parameters are shown in table 15.
The average URT service frequency ranged (from one service) between 5.0
and 20.2 minutes. The highest frequency of services, e.g. that of 48 trams per hour
was recorded in large city centres: at Jerozolimskie Avenue in Warsaw, Roosevelta
Street in Poznań and Basztowa Street in Kraków .
The lowest frequency was typical for suburban lines (Warsaw – towards
Boernerowo, Wroclaw – towards Klecina), or in smaller towns. Also, the suburban
lines in Łódź show low frequency (the Lutomiersk service No 43: 1 tram per hour),
as well as most of the lines in the Upper Silesian region.
The highest average capacities were recorded in Częstochowa and in Gdańsk
(above 2000 passengers per hour). In Częstochowa, such capacity was caused
by the fact that there was the only one route in the city, while in Gdańsk this
level was enhanced by the SKM urban railway system running between Gdańsk
and Gdynia-Cisowa, which the capacity amounts to 8000 passengers per hour.
The highest capacities were also measured in city centres, while the lowest values
were recorded along the terminal stretches of suburban lines (similar to frequency),
and in some ring lines linking larger districts of the city.
In large cities, most lines reach the capacity of between 2000 and 6000
passengers per hour. In smaller towns, the capacity is below 4000, even in
the centres and usually amounts to 1000-2000. The lowest capacity was recorded
in Upper Silesia – hardly even 1000 passengers per hour. In this region, only
the lines between adjacent cities or serving the city centres show higher capacity.
One of the crucial problems of the Polish tram transport is its low operating
speed due to the intersections of the tram and car traffic, particularly in city centres.
This is a result of the 19th century, pattern of tram networks, despite modernization
attempts.
The operating speed is also significantly reduced by the location of the tracks on
the road. In Cracow, the trams sharing the streets with the cars operate at an average
speed of 15.6 km per hour and a maximum speed of 17.9 km per hour. However,
the trams using tracks separated from the traffic reach a speed of 22.3 and 23.3 km
per hour, respectively. The shared/separate track type is strongly correlated with the
age of the line, as most of shared tracks were constructed before World War II.
The average operating speed and the proportion of separated tracks in the total
network length is shown in table 17. The highest speeds were recorded in those
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cities where the amount of separated tracks was greatest. This general rule was
confirmed by the case of the single-track lines, in which the low operating speed
is an effect of the peculiar traffic organization, like in the Upper Silesian cities.
The separated tram-tracks dominated in peripheral zones. While in several
cities even in the centres the tram tracks were separated form the cars (e.g. Warsaw, Szczecin and Gdańsk), the scope of this type of tracks is still insufficient for
the modern URT requirements. In some cities there are too many tracks set into
the streets (i.e. Cracow, Lódź and Wrocław), especially in their centres, which can
lead to a deterioration of these systems.
In many cities this problem is solved by the partial separation of the tram
from the car traffic. There are continual lines painted on the street pavement, curbs,
barriers and changes of level between the street and the track or a total car traffic
ban in “pedestrian-and-tram” streets.

The URT chances in Poland against the foreign experiences
Plans of the spatial development in many Polish cities contain also projects
on the URT development. But nowadays such a plan is not on the list of projects
to be realized, but rather that of opportunities or suggestions, sometimes backed
on actual premises. The URT development projects depend mostly on the transport
policy of a given city. The principles of the transport policy were defined for the
first time in Cracow (1993) and Warsaw (1995), next in Łódź, Poznań, Gdańsk
and Wrocław, later in other cities (Suchorzewski et al., 2001). Those principles
are connected with the scenario of the sustainable development of the transport
system, making the transport safe, efficient and keeping the natural environment in
balance, which also is important for the future generations. The respective planning
documents give a priority for rail transport growth in the large cities.
A similar policy is also in some countries of the European Union (Kołoś, 1999)
and is supported by subsidies and financial preferences for the “rail” projects.
For example, in France in the end of the 20th century, such projects were realized
in Nantes (1985; the second line in 1992), Grenoble (1987), in the Paris suburban
zone (1992), in Strasbourg and Rouen (both in 1994), in Orlean and Montpellier (Neiertz, 1997). In Nantes the project succeeded considerably: the number
of passengers in public transport means grew and that of the cars in the city-centre
fell (Vigarie, 1993).
Another opportunity is the bi-systemic tram (the rolling stock use the tram
and railway tracks). Such solution was realized several years ago in some German
cities. For example, in Karlsruhe the URT system contains 5 lines of the “classical”
tram and 7 bi-systemic ones (Monkiewicz, 1998). All those pass the city-centre
along Kaiserstrasse – the streets free of cars.
But the policy is only a record of the projects – the effects are made during
the realization. Moreover, in Polish cities the practice is quite opposite to the declared
principles, especially in the traffic organization and the spatial planning. The realiza-
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tion of the “pro-car” transport policy in our cities is against the URT development.
However, this policy is not a pure “pro-car” one. It is just a compilation
of the sustained development theories and the opposite actions. Its effect can be
critical for the further functioning of cities in Poland, in which there will be too
few parking places and roads for the greater number of cars and there will be no
efficient public transport system.
The URT development is also uneasy due to traffic organization, preferring
car traffic, the lack of investment for over a decade, and the use of rolling stock
and the infrastructure. It is worth stressing, that everybody wants to move as comfortably and as fast as possible.
If the above described factors influence the further development of the urban
transport system, in the nearest decade the URT efficiency in Poland will be
continually reduced and greater degradation of this means of transport will cause
a reduction of necessary funds. In 10-15 years the small URT systems (in Bydgoszcz,
Gorzów Wielkopolski, Grudziądz and Toruń) will be liquidated and those in
the larger cities limited. In the Upper Silesian Conurbation only the inter-urban lines
will be left. These restrictions will probably be the smallest in Warsaw – owing to
its size and probable State assistance in transport investments.
But another, positive scenario is also possible, that of
– a change in the actual transport policy in Polish cities, in order to realize its
proper premises,
– a new system of public transport financing, making possible the URT modernization and the building of new routes, to make the whole systems more flexible,
– the introduction of the railway to the transport serving the urban agglomeration
(especially their suburban zones), in the form of the traditional trains and the
bi-systemic trams.
The actual tram network will be preserved developed in most of the cities.

Conclusions
The described URT development considerably influences its actual efficiency
and further prospects. The pre-war crisis and that of the end of the 20th century,
together with its unproper evolution in the 1950s and 1960s, deteriorated its
accessibility (measured by the growing distance from the tram stop to the work/
residence place in residential urban zones). Moreover, the routes leading to
the great old industrial plants serve nowadays few passengers, thus the economic
efficiency of the whole system is reduced. The lack of consequent modernization
of the URT, especially in the city-centres, reduces the transport velocity and causes
the low competitiveness of the public transport system. In great cities the streets are
overburdened by the tram traffic. The actual socio-economic transition of Poland
caused the violent motorization growth and the dispersion of the places of work
and residence. The unequal treating of the means of public transport made the URT
infrastructure and rolling stock degraded and technologically backwards.
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Two possible scenarios of the URT development in Poland are not alternatives,
but rather extreme proposals. The future solutions can be placed in the middle. They
can differ in given cities, as the decisive opinion is that of the self-governing bodies.
In one city the URT line can be shut, in other, opened. But the role of the State
policy will be important and last but not least inhabitants` attitudes and views.
Answering the question formulated in the beginning of his book, the author
corroborates that the URT networks are an opportunity of improvement of the poor
transport situation in the cities in Poland, but they are also a residuum of the industrial
stage of urbanization. Those networks need general modernization and development
and the transport policy should be orientated to the interest of the public. If only
the policy will be changed, the lack of modernization will cause the development
of other public transport means (e.g. the bus) and will retard the liquidation of most
of the URT system. Modernization without policy change will not stop the fall in
URT efficiency and will be only the loss of public funds.
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Tabela I. Rozwój sieci tramwajowej w Bydgoszczy
Table I. Tram network development in the city of Bydgoszcz

Uwagi
1 – zelektryfikowane od 1896.07.03.
2 – mosty w Bydgoszczy zostały wysadzone dwukrotnie podczas II wojny światowej: w 1939 r.
(odbudowa nastąpiła w 1941 r.) oraz w 1945 r. (odbudowano w tym samym roku).
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3 – tzw. „Trasa Brdy”.
4 – odcinek ul. Toruńskiej (od Zbożowego Rynku do skrzyżowania z Babią Wsią) został w 1957 roku
jedynie przebudowany. Zapisano go w dwóch miejscach, gdyż jest on obecnie fragmentem innej trasy,
ponadto zabieg ten poprawił czytelność tabeli.
Źródło: opracowanie własne na podst.: Historia Bydgoszczy 1991; Grossman, Wojcieszak 1994; Hojka
1994; Kaczmarczyk 1958 oraz plany miasta: Bydgoszcz 1981 i 1994.

Tabela II. Rozwój sieci tramwajowej w Częstochowie
Table II. Tram network development in the city of Częstochowa

Źródło: opracowanie własne na podst.: Augustyn 1995; Braun 1979.

Tabela III. Rozwój sieci tramwajowej w Elblągu
Table III. Tram network development in the city of Elbląg

Źródło: opracowanie własne na podst. Cisłak 1997; Historia elektryki polskiej, t. V, Trakcja elektryczna,
1971; plan miasta Elbląg 1998.
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Tabela IV. Rozwój sieci tramwajowej w Gorzowie Wielkopolskim
Table IV. Tram network development in the city of Gorzów Wielkopolski

Uwagi
1 – trasa zlikwidowana w 1943 r., zastąpiona przez linię trolejbusową
2 – trasa zlikwidowana w 1944 r., zastąpiona przez linię trolejbusową
3 – odcinek ten nigdy nie był używany.
Źródło: opracowanie własne na podst. Wojcieszak 1992; Finster, Piotrowski 1999; plan miasta Gorzów
Wielkopolski 1999.

Aneks

153

Tabela V. Rozwój sieci tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Table V. Tram network development in the conurbation of Upper Silesia and Dąbrowa Górnicza
Coal Basin
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Tabela V. Rozwój sieci tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – cd.
Table V. Tram network development in the conurbation of Upper Silesia and Dąbrowa Górnicza
Coal Basin – cont.
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Tabela V. Rozwój sieci tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – cd.
Table V. Tram network development in the conurbation of Upper Silesia and Dąbrowa Górnicza
Coal Basin – cont.
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Tabela V. Rozwój sieci tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim – cd.
Table V. Tram network development in the conurbation of Upper Silesia and Dąbrowa Górnicza
Coal Basin – cont.

Uwagi
1 – odcinek zelektryfikowany 1898.10.03
2 – 1946.11.30 fragment toru w Siemianowicach, przełożony na nową ul. Katowicką
3 – linia zawieszona w 1937 r. (do 49) ze względu na dzielącą ją granicę, a później na zniszczenia
wojenne. W latach 1922-37 polskie tramwaje kursowały tranzytem przez Bytom
4 – odcinek w ul.1 Maja (obecnie Dworcowa) do Konstytucji zlikwidowany dopiero w 1986 r.
5 – linia budowana etapami
6 – odcinek w ul. Katowickiej (w Chorzowie) od Traugutta do Polnej, przeniesiony w 1972.03.06 na
torowisko wzdłuż ul. Kruszcowej; w 1970 r. fragment torowiska w ul. Chorzowskiej (w Bytomiu)
przeniesiony poza ulicę
7 – 1979.07.18 przełożono fragment torowiska w rejonie skrzyżowania ul. Katowickiej z ul. Krasickiego w Chorzowie
8 – Przyczyną przeniesienia trasy była chęć obejścia polskiego terytorium
9 – Do 1945 r. linia ta funkcjonowała razem z wąskotorową linią do Raciborza; która po 1945 r.
została oddana PKP; odcinek z Trynku do Raciborza nigdy nie był zelektryfikowany. Odcinek
z Trynku do ul.Bojkowskiej zlikwidowano w 1978 r.
10 – w 1994.09.04 fragment torowiska w ul. Gliwickiej w Katowicach na odcinku Wiśniowa-Bocheńskiego przełożono poza domy
11 – od 1976 r. linia skrócona do wiaduktu na ul. Nowocelnej
12 – do 1961 r. początek trasy biegł ulicą Przelotową
13 – odcinek w ul. Czeladzkiej od 11 Listopada do Małobądzkiej zamknięty dopiero w 1978 r.
14 – od 1977 r. trasę przeniesiono wzdłuż ul. Dworskiej; z pominięciem skrzyżowania ulic Wolności
i Świerczewskiego
15 – na odcinku od Kuźnicy do Rudy Płd. tramwaje kursowały w okresie 1901.08.01-1907.11.01.
Źródło: opracowanie własne na podst. Soida 1998.

Aneks
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Tabela VI. Rozwój sieci tramwajowej w Grudziądzu
Table VI. Tram network development in the city of Grudziądz

Uwagi
1 – zelektryfikowany w latach 1898-99.
Źródło: opracowanie własne na podst. Megger, Drzewuszewski 1985; plan miasta Grudziądz 1998.

Tabela VII. Rozwój sieci tramwajowej w Krakowie
Table VII. Tram network development in the city of Cracow
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Tabela VII. Rozwój sieci tramwajowej w Krakowie – cd.
Table VII. Tram network development in the city of Cracow – cont.

Aneks

Tabela VII. Rozwój sieci tramwajowej w Krakowie – cd.
Table VII. Tram network development in the city of Cracow – cont.

159

160

Rozwój przestrzenny a współczesne funkcjonowanie
miejskiego transportu szynowego w Polsce

Tabela VII. Rozwój sieci tramwajowej w Krakowie – cd.
Table VII. Tram network development in the city of Cracow – cont.

Uwagi:
1 – od 16.03.1901 linia elektryczna
2 – od 1946 r. także linia normalnotorowa (ruch od 1946.10.27), l. wąskotorowa zlikwidowana
w 1953.12.31
3 – w ul. Floriańskiej ruch wstrzymany od 1953.05.01
4 – w 1952 r. przebudowany na normalnotorowy, ruch wstrzymany 1952.03.01, 1952.06.28 ruch na
linii normalnotorowej
5 – linia A-B: 200 m.
6 – od 1936 r. przebudowana na normalnotorową
7 – od 1936 r. także linia normalnotorowa, linia wąskotorowa zlikwidowana w 1953 r.
8 – przebudowana na normalnotorową w 1953 r., ruch od 1953.05.05
9 – w latach 1915-1916 przebudowana na normalnotorową, ruch od 1916.01.28
10 – w latach 1912-1913 przebudowana na normalnotorową, ruch od 1913.01.17
11 – w 1913 r. przebudowana na normalnotorową, ruch od 1913.12.18
12 – nowa linia w latach 70. XX w.
13 – ruch wstrzymany wskutek zniszczeń wojennych: od 1945.01.17 do 1947.12.14
14 – ruch wstrzymany wskutek zniszczeń wojennych
15 – do ul. Rzeźniczej
16 – linia jednotorowa, przebudowana na dwutorową w 1974 r.
17 – od 1984 r. wstrzymany ruch na odcinku Rondo-Rakowicka.
Źródło: opracowanie własne na podst. Gierdziewicz 1975; Zyzman 1985; informacje uzyskane
w Muzeum Inżynierii Miejskiej; plany miasta: Kraków 1900, 1947, 2001.

Tabela VIII. Rozwój sieci tramwajowej w Łodzi (aglomeracji łódzkiej)
Table VIII. Tram network development in the city of Łódź (and within the Łódź Agglomeration)
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Tabela VIII. Rozwój sieci tramwajowej w Łodzi (aglomeracji łódzkiej) – cd.
Table VIII. Tram network development in the city of Łódź (and within the Łódź Agglomeration
– cont.
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Tabela VIII. Rozwój sieci tramwajowej w Łodzi (aglomeracji łódzkiej) – cd.
Table VIII. Tram network development in the city of Łódź (and within the Łódź Agglomeration)
– cont.
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Tabela VIII. Rozwój sieci tramwajowej w Łodzi (aglomeracji łódzkiej) – c.d.
Table VIII. Tram network development in the city of Łódź (and within the Łódź Agglomeration)
– cont.

Uwagi
1 – trasy budowane przez ŁWEKD (Łódzkie Wąskotorowe Elektryczne Koleje Dojazdowe)
2 – początkowo linia towarowa
3 – początkowa trakcja parowa, zelektryfikowana od 1927.06.01, ruch do Tuszyna wstrzymany
1978.06.17, a do Rzgowa 1993.06.01
4 – odcinek w ul. Broniewskiego (?) + ok. 300 m.
Źródło: opracowanie własne na podst. Raczyński 1998; Wojcieszak 1997; Źródlak 1997; oraz plany
miasta: Łódź 1963, 1984, 1989, 1998, 2000.
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Tabela IX. Rozwój sieci tramwajowej w Poznaniu
Table IX. Tram network development in the city of Poznań

Aneks

Tabela IX. Rozwój sieci tramwajowej w Poznaniu – cd.
Table IX. Tram network development in the city of Poznań – cont.
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Tabela IX. Rozwój sieci tramwajowej w Poznaniu – cd.
Table IX. Tram network development in the city of Poznań – cont.
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Tabela IX. Rozwój sieci tramwajowej w Poznaniu – cd.
Table IX. Tram network development in the city of Poznań – cont.

Uwagi
1 – zelekryfikowane od dnia 1898.03.06
2 – jako dojazdowy do zajezdni od 1880 r.
3 – zbudowane z okazji PeWuKa
4 – trasa „Hetmańska”
5 – trasa Poznańskiego Szybkiego Tramwaju „PST”.
Źródło: opracowanie własne na podst. Marchwicki, Nadolski 1979; Wojcieszak 2000; plany miasta:
Plan stołecznego miasta Poznania 1927, Poznań 1956, 1999.

Tabela X. Rozwój sieci tramwajowej w Szczecinie
Table X. Tram network development in the city of Szczecin
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Tabela X. Rozwój sieci tramwajowej w Szczecinie – cd.
Table X. Tram network development in the city of Szczecin – cont.
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Tabela X. Rozwój sieci tramwajowej w Szczecinie – cd.
Table X. Tram network development in the city of Szczecin – cont.
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Tabela X. Rozwój sieci tramwajowej w Szczecinie – cd.
Table X. Tram network development in the city of Szczecin – cont.
Uwagi
1 – zelektryfikowany od 1897.07.04
2 – zelektryfikowany od 1897.07
3 – odcinek pomiędzy Obr. Stalingradu a Jagiellońską odbudowany 1945.08.12
4 – trasa nie odbudowana po II wojnie światowej
5 – trasa zniszczona już w 1944 r. wskutek alianckich nalotów
6 – zelektryfikowany od 1898.05.01
7 – od 1948 r. do Basenu Kaszubskiego, a od 1973 r. do Basenu Górniczego
8 – odległość szacunkowa
9 – tymczasowa trasa w kierunku ul. Gdańskiej
10 – pętla uliczna Gumieńce.
Źródło: opracowanie własne na podst. Grochowiak 1999; Meyer 1998 oraz planów miasta: Szczecin
1932, 1947, 1949, 1968, 1998.

Tabela XI. Rozwój sieci tramwajowej w Toruniu
Table XI. Tram network development in the city of Toruń
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Tabela XI. Rozwój sieci tramwajowej w Toruniu – cd.
Table XI. Tram network development in the city of Toruń – cont.

Uwagi
1 – zelektryfikowany od 1899.02.01
2 – wg Walczak-Więcławskiej (1986) trasę
3 – linia zawieszona w 1939 r. (z powodu
4 – wg Walczak-Więcławskiej (1986) trasę
5 – wg Walczak-Więcławskiej (1986) trasę

otwarto w 1928 r.
zniszczenia mostu), odbudowana 1950.10.01
otwarto w 1953 r.
otwarto w 1954 r.

Źródło: opracowanie własne na podst.: Syczyło 1995; Walczak-Więcławska 1986; 100 lat elektryczego
tramwaju w Toruniu, 1999; planów miasta: Toruń 1985, 1994.
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Tabela XII. Rozwój sieci MTS w Trójmieście
Table XII. The URT network development in the city of Gdańsk-Gdynia-Sopot Conurbation

Aneks
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Tabela XII. Rozwój sieci MTS w Trójmieście – cd.
Table XII. The URT network development in the city of Gdańsk-Gdynia-Sopot Conurbation – cont.
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Tabela XII. Rozwój sieci MTS w Trójmieście – cd.
Table XII. The URT network development in the city of Gdańsk-Gdynia-Sopot Conurbation
– cont.

Uwagi
1 – zelektryfikowano od dnia 1896.08.12
2 – trasa nie odbudowana po II wojnie światowej
3 – zelektryfikowano od dnia 1896.08.28
4 – zelektryfikowano w 1896 r.
5 – trasa w ul. Rybickiego została przeniesiona w 1948 r. na dawne podwórka; wtedy także zlikwidowano odcinek z Rynku Oliwskiego do pl. Inwalidów Wojennych (ok. – 200 m)
6 – wg innych źródeł odcinek uruchomiono w 1955 r.
7 – trasa SKM
8 – długość trasy w granicach Trójmiasta
9 – ponowne uruchomienie istniejącej w latach 1873-1926 trasy, z tym że do 1970.07.22 wzdłuż
ul. 3 Maja, a później przez wiadukt „Błędnik” (ok. – 100 m).
Źródło: opracowanie własne na podst. Encyklopedia elektryki polskiej 1971; Kukliński 1994, 1995;
Uziębło 1996; planów miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu 1970, Gdańska 1984, 1989, 1995.

Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw

Aneks

Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.
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Tabela XIII. Rozwój sieci MTS w Warszawie – cd.
Table XIII. The URT network development in the city of Warsaw – cont.

Uwagi
1 – zelektryfikowana w 1908 r.
2 – od 1949 r. trasa WZ
3 – trasa nie odbudowana po II wojnie światowej
4 – trasa zniszczona po Powstaniu w Gettcie
5 – w latach 1919-1938 tramwaje jeździły ul. Strzelecką
6 – zelektryfikowana w 1916 r. lub 1921 r.
7 – ruch przywrócono w czasie II wojny światowej w celu ominięcia Getta
8 – w czasie II wojny ruch wstrzymany w 1939 r.
9 – od Rogatek Bródnowskich zelektryfikowany od 1924.09.28
10 – odległości dotyczą odcinków w granicach Warszawy
11 – odbudowana w 1956 r.
12 – odcinek Bonifraterska-Andersa czynny w latach 1947/48 jako dojazd z Bonifraterskiej do Andersa
13 – trasa WZ.
Źródło: opracowanie własne na podst. Kotuszewski 1996a, 1996b, 1996c, 1996d; Lijewski, Koziarski
1995; Lubaczewski 2005; Warszawskie tramwaje elektryczne, 1998; planów miasta: Warszawa 1929,
1932 (?),1933, 1950, 1965, 1973, 1983, 1988, 1993, 2000.
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Tabela XIV. Rozwój sieci tramwajowej w Wrocławiu
Table XIV. Tram network development in the city of Wrocław

Aneks

Tabela XIV. Rozwój sieci tramwajowej w Wrocławiu – cd.
Table XIV. Tram network development in the city of Wrocław – cont.
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Tabela XIV. Rozwój sieci tramwajowej w Wrocławiu – cd.
Table XIV. Tram network development in the city of Wrocław – cont.

Aneks

Tabela XIV. Rozwój sieci tramwajowej w Wrocławiu – cd.
Table XIV. Tram network development in the city of Wrocław – cont.
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Tabela XIV. Rozwój sieci tramwajowej w Wrocławiu – cd.
Table XIV. Tram network development in the city of Wrocław – cont.

Uwagi:
1 – trasa zelektryfikowana w 1901 r.
2 – trasa zniszczona wskutek działań wojennych i nie odbudowana
3 – odcinek pl. 1 Maja-Rynek uruchomiono pomiędzy 1878 r. a 1887 r.
4 – od połowy lat 50. trasa ta była poprowadzona ul. Kazimierza Wielkiego-Gepperta
5 – wg Wiatera (1995) odcinek od ul. Chopina do Stadionu wykonano dopiero 6.X.1934 r
6 – wg Wiatera (1995) trasa ta została zbudowana jednocześnie z poprzednim odcinkiem w 1926 r
7 – wg Wiatera (1995) było to 1.V.1932 r.
Źródło: opracowanie własne na podst. Korzeniowski 1999; Wiater 1995; Wierzbicki 1993; Wojcieszak
1993, 1995; planó miasta: Wrocław 1900, 1930 (?), 1948, 1957, 1966, 1971, 1985,1990, 1994, 2000.
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Tabela XV. Rozwój sieci tramwajowej w miastach ze zlikwidowanym transportem szynowym
Table XV. Tram network development in the cities, where the rail transport was liquidated next
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Tabela XV. Rozwój sieci tramwajowej w miastach ze zlikwidowanym transportem szynowym – cd.
Table XV. Tram network development in the cities, where the rail transport was liquidated next
– cont.
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Tabela XV. Rozwój sieci tramwajowej w miastach ze zlikwidowanym transportem szynowym – cd.
Table XV. Tram network development in the cities, where the rail transport was liquidated next
– cont.

Uwagi
1 – trakcja konna
2 – ruch zawieszony w 1899.11.07, wznowiony od 1900.02.04 (tramwaj elektryczny)
3 – ruch zawieszony w czasie I wojny światowej lub bezpośrednio po niej (wg różnych źródeł)
4 – ruch zawieszony w 1899.09-1899.10, wznowiony od 1900.02.10 (tramwaj elektryczny)
5 – w drugiej połowie lat 40. ruch wstrzymany
6 – długość dotyczy całej trasy: Cieplice-Podgórzyn
7 – linia zeelektryfikowana w 1925 r., trasy nie odbudowane po II wojnie światowej
8 – kolej „plażowa”
9 – po II wojnie tramwaje kursowały ul. 11 Listopada
10 – w czasie II wojny ruch zawieszony w 1940 r.
11 – ruch zawieszony na przełomie 1946 i 1947 r.
12 – pętla uliczna
13 – trasa z Gorlitz, nie odbudowana po II wojnie światowej.
Źródło: opracowanie własne na podst. Adamski, Wojcieszak 1995; Grochowiak 1999; Historia elektryki polskiej, t.V, Trakcja elektryczna, 1971; Hubisz 1998; Humeńczuk 1998; Juszczak 2000; Koper,
Skolarczyk 1986; Magoń 1998; Podobiński 1996; Podobiński, Wojcieszak 1996; Polak 1998; Reich
1996; Wojcieszak 1995, 2001.

spis rysunków zawartych w aneksie
figures I-XXVIII are insets

Rysunek I. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Bydgoszczy
Figure I. Tram network development against the spatial expansion of the city of Bydgoszcz
Rysunek II. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Częstochowie
Figure II. Tram network development in the city of Częstochowa
Rysunek III. Rozwój sieci tramwajowej w Elblągu
Figure III. Tram network development in the city of Elbląg
Rysunek IV. Rozwój sieci tramwajowej w Gorzowie Wielkopolskim
Figure IV. Tram network development in the city of Gorzów Welkopolski
Rysunek V. Rozwój sieci tramwajowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Figure V. Tram network development in the conurbation of Upper Silesia
and Dąbrowa Górnicza Coal Basin
Rysunek VI. Rozwój sieci tramwajowej w Grudziądzu
Figure VI. Tram network development in the city of Grudziądz
Rysunek VII. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Krakowie
Figure VII. Tram network development against the spatial expansion of the city of Cracow
Rysunek VIII. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Łodzi
Figure VIII. Tram network development against the spatial expansion of the city of Łódź
Rysunek IX. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Poznaniu
Figure IX. Tram network development against the spatial expansion of the city of Poznań
Rysunek X. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Szczecinie
Figure X. Tram network development against the spatial expansion of the city of Szczecin
Rysunek XI. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta w Toruniu
Figure XI. Tram network development against the spatial expansion of the city of Toruń
Rysunek XII. Rozwój sieci MTS na tle rozwoju przestrzennego miasta w Trójmieście
Figure XII. The URT network development against the spatial expansion
of the city of Gdańsk-Gdynia-Sopot Conurbation
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Rysunek XIII. Rozwój sieci MTS na tle rozwoju przestrzennego miasta w Warszawie
Figure XIII. The URT network development against the spatial expansion of the city of Warsaw
Rysunek XIV. Rozwój sieci tramwajowej na tle rozwoju przestrzennego miasta we Wrocławiu
Figure XIV. Tram network development against the spatial expansion of the city of Wrocław
Rysunek XV. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Bydgoszczy
Figure XV. Contemporary tram network against the land use in the city of Bydgoszcz
Rysunek XVI. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Częstochowie
Figure XVI. Contemporary tram network against the land use in the city of Częstochowa
Rysunek XVII. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Elblągu
Figure XVII. Contemporary tram network against the land use in the city of Elbląg
Rysunek XVIII. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Gorzowie Wielkopolskim
Figure XVIII. Contemporary tram network against the land use in the city of Gorzów Wielkopolski
Rysunek XIX. Współczesna sieć tramwajowa na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim
Figure XIX. Contemporary tram network in the conurbation of Upper Silesia
and Dąbrowa Górnicza Coal Basin
Rysunek XX. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Grudziądzu
Figure XX. Contemporary tram network against the land use in the city of Grudziądz
Rysunek XXI. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Krakowie
Figure XXI. Contemporary tram network against the land use in the city of Cracow
Rysunek XXII. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Łodzi
Figure XXII. Contemporary tram network against the land use in the city of Łódź
Rysunek XXIII. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Poznaniu
Figure XXIII. Contemporary tram network against the land use in the city of Poznań
Rysunek XXIV. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Szczecinie
Figure XXIV. Contemporary tram network against the land use in the city of Szczecin
Rysunek XXV. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi w Toruniu
Figure XXV. Contemporary tram network against the land use in the city of Toruń

Rysunek XXVI. Współczesna sieć MTS na tle użytkowania ziemi w Trójmieście
Figure XXVI. Contemporary URT network against the land use in the Gdańsk-Gdynia-Sopot Conurbation
Rysunek XXVII. Współczesna sieć MTS na tle użytkowania ziemi w Warszawie
Figure XXVII. Contemporary URT network against the land use in the city of Warszawa
Rysunek XXVIII. Współczesna sieć tramwajowa na tle użytkowania ziemi we Wrocławiu
Figure XXVIII. Contemporary tram network against the land use in the city of Wrocław
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